
ZÁPISNICA 
z 12. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 2. decembra 2015 

Príto mní: 

2 

PaedDr. Klaudia lvanovičová, MVDr. Marta Balážová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Ing. Erika Gráczová, Henrieta 
Holá, MBA, Ing. Iveta Szobiová 

Neprítomní: Mgr. Roman Šíra, Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

Prizvaní a hostia: 
PhDr. Marián Takáč, prednosta Msú 
Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením TSm a ZSm 
MUDr. Nina Horniaková, poverená vedením MsN 
Roman Kocian , ekonóm MsN 
Ing. Ján Adamec, poslanec MsZ 
JUDr. Alžbeta Esterková, poslankyňa MsZ 
Ing. Marek Holub, poslanec MsZ 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 
Ing. Karol švajčí k, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
3. Návrh VZN mesta č. „ ./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 

Moravce k 30.9.2015 
5. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, 

Zlaté Moravce 
6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 

k 30.9.2015 
7. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2015 
8. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce 
9. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 

k 30.9.2015 
10. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na rok 2015 
11 . Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na rok 2015 
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

k 30.9.2015 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila o 15.00 hod predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných prítomných na 
rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomná je nadpolovičná väčšina členov komisie. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie: 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová , Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá, MBA) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol schválený. 

K bodu 2: 
Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Ing. Szobiová vysvetlila predložený návrh rozpočtu, ktorý je spracovaný ako vyrovnaný. 
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Do príjmov je zapracovaný vyšší príjem oproti predchádzajúcemu materiálu a to z navrhovaného zvýšenia miestnych 
daní o 90.000 eur a zvýšenie príjmu z prenájmu nebytových priestorov, ktoré Mesto preberie po Záhradníckych 
službách. 
Vo výdavkovej časti upozornila na tieto skutočnosti: 

príspevok pre mestskú nemocnicu je navrhnutý vo výške 204.000 eur s účelovým určením na úhradu záväzkov po 
lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni. Informovala o stretnutí vedenia mesta s riaditeľom Sociálnej poisťovne v 
Nitre za prítomnosti MVDr. Balážovej, zástupkyni primátora, PhDr. Takáča, prednostu Msú a Ing. Szobiovej dňa 
23.11.2015 vo veci neuhradených záväzkov MsN na sociálnom poistení vo výške 204.055,74 eur. 
rozpočet je bez príspevku pre Záhradnícke služby mesta, z uvedeného dôvodu je pre Technické služby navrhnutý 
príspevok vo výške 786.000 eur, ktorý zahŕňa príspevok aj na zabezpečenie činností, ktoré prevezmú TSm zo 
Záhradníckych služieb. Ďalej je navrhnuté v rámci príspevku pre TSm 20.000 eur na opravu a údržbu verejného 
osvetlenia. 
v rámci financovania neštátnych zriaďovateľov školských zariadení je navrhnuté 100%-né financovanie školských 
jedální pri ZŠ sv. Don Bosca a ŠJ pri súkromnej MŠ Viktorka, pre ostatné neštátne zariadenia je navrhnuté 88%-né 
financovanie. 

Ing. Adamec predložil do komisie žiadosť o 100%-né financovanie cirkevných zariadení formou e-mailu zo dňa 
30.11.2015. 
JUDr. Estreková - je možné, aby sa na 100% financovali všetky školské zariadenia? 
PaedDr. lvanovičová - je na obci, či dá viac financií na súkromné a cirkevné zariadenia, financovanie škôl som 
konzultovala s Ing. Černým z MŠ SR 
Ing. Gráczová - financovanie by malo byť v rovnakej výške pre všetkých neštátnych zriaďovateľov, podobný kľúč má aj 
NSK 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za návrh Ing. Adamca na 100%-né financovanie všetkých cirkevných zariadení: 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová) 
proti : 4 ( Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
zdržal sa: O 
Návrh nebol schválený. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za 88%-né financovanie všetkých neštátnych zariadení: 
UZNESENIE č. 113/2015 
Finančná komisia odporúča 88%-né financovanie všetkých neštátnych školských zariadení a v tejto výške zapracovať 
do Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2016-2018 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : 1 (Ivona Vicianová) 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 

Dr. lvanovičová - pýtala sa platenie energií za KO C~yzerovce, či bude energie platiť Mesto alebo MsKŠ, nakoľko je 
návrh na zverenie tohto majetku mesta do správy MSKS 
Ing. Szobiová - budeme riešiť prehlásením odberného miesta, energie bude hradiť správca budovy 
Ing. Gráczová - vidím, že v návrhu rozpčtu je vyčlenená suma 10.000 eur na kultúrne podujatia, minule sme hovorili 
o tom, že o túto sumu sa zníži rozpočet pre MSKŠ 

Na základe uvedenej poznámky sa viedla diskusia, či sa zníži rozpočet pre MSKŠ alebo nie. 

Ing. švajčík - predložil požiadavku na financovanie kúpaliska, túto otázku otvorí aj na mestskom zastupiteľstve, 
kúpalisko by sa malo buď prenajať alebo dať do koncesie. Navrhol presunúť 1 O.OOO eur z kultúrnych akcií na kúpalisko 
Dr. lvanovičová - táto suma nepostačuje na otvorenie a prevádzku kúpaliska, toto je v zlom stave, bolo by potrebné 
oveľa viac peňazí 
Ing. Gráczová - prečo je Ing. Gábriš naspäť na ZSm? 
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Prednosta - bývalý riaditeľ Ing. Šlosár dal Ing. Gábrišovi dve výpovede, ktoré sú neplatné. Naša právnička, aj nezávislý 
právnik dali stanovisko, že sú to protizákonné výpovede. Ing. Gábriš bol ochotný sa s nami dohodnúť, aby sme predišli 
pracovno-právnemu súdnemu sporu. 
RNDr. Paluška - pýtal sa, či je je potrebné uvedené pracovné miesto 
Prednosta - toto pracovné miesto je potrebné, nakoľko Ing. Gábriš má vzdelanie k tomu , aby mohol posúdiť, ktorý strom 
sa môže opíliť 
Dr. lvanoovičová - namietala, že v podniku pracujú pilčíci, ktorí túto prácu vykonávajú 
Prednosta - pilčík nemôže rozhodnúť, či sa strom môže opíliť 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za návrh Ing. Gráczovej na zníženie príspevku pre MSKŠ na kultúrne akcie a zvýšiť 
výdavky na úhradu dlhov prevzatých zo Záhradníckych služieb: 
Hlasovanie: 
za: 2 (Marta Balážová, Erika Gráczová) 
proti : 1 (Klaudia lvanovičová) 
zdržal sa: 2 (Ivona Vicianová, Henrieta Holá) 
Návrh nebol schválený. 

Ing. Gráczová - čo je zahrnuté v príspevku na šport vo výške 65.000 eur 
Ing. Szobiová-mzdy a odvody pre 3 zamestnancov, prevádzka športovísk - energie, údržba 
Ing. Adamec - čo sa stane s nevyčerpanými položkami tohto roka, napr. 5.000 eur na údržbu zimného štadióna? 
Ing. Szobiová - buď prejdú do prebytku rozpočtu alebo budú zmenou rozpočtu presunuté v rámci schváleného rozpočtu 
na iný účel 
RNDr. Paluška - pýtal sa na vysielacie a vydavateľské služby, ktoré sú navrhované s nižšími výdavkami ako na rok 2015 
Prednosta - podal vysvetlenie, uvažuje sa so znížením počtu pracovníkov v Tekovských novinách, bola vysúťažená tlač 
novín za výhodnejšie ceny 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na 
roky 2017 a 2018: 
UZNESENIE č. 114/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na 
roky 2017 a 2018 so zapracovaním zmeny v zmysle prijatého Uznesenia č. 113/2015 na rokovanie mestského 
zastupiteľstva . 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 

K bodu 3: 
Návrh VZN mesta č. „./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Na základe prijatého uznesenia v predchádzajúcom bode rokovania dala predsedkyňa komisie hlasovať o predloženom 
návrhu VZN, v ktorom je zapracované 100%-né financovanie školských jedální a 88%-né financovanie neštátneho 
školského klubu detí a neštátnych materských škôlok. 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová) 
proti : 4 ( Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
zdržal sa: O 
Návrhne nebol schválený. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za zapracovanie 88%-ného financovanie všetkých neštátnych zariadení do Návrhu 
VZN mesta č. „ ./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce: 
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Finančná komisia odporučila 88%-né financovanie všetkých neštátnych zariadení a takýto Návrh VZN mesta č . .. ./2015 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce predložiť na rokovanie mestského zastupitel'stva. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová , Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : 1 (Ivona Vicianová) 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce k 30.9.2015 
Komisia prerokovala materiál, ktorý bol predložený p. Simonou Holubovou, poverenou riaditel'kou MSKŠ. Hospodársky 
výsledok organizácie k 30.09.2015 je zisk vo výške 15.230,34 eur, z toho za stredisko kultúra bol zisk vo výške 9.438,77 
eur a za stredisko šport zisk vo výške 5.791 ,57 eur. 
Záväzky voči dodávatel'om k 30.09.2015 evidujú vo výške 1.919,95 eur, voči daňovému úradu, SP, ZP a zamestnancom 
vo výške 16.682,90 eur. Pohl'adávky voči odberatel'om sú vo výške 1.635,69 eur. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za predložený materiál a komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 116/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.9.2015 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, 
Zlaté Moravce 
Komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č.117/2015 
Finančná komisia odporučila návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. 
Námestie A Hlinku č. 1, Zlaté Moravce predložiť na rokovanie mestského zastupitel'stva na schválenie s tým, že bude 
prerokovaný aj v Komisii správy mestského majetku, podnikatel'skej činnosti, obchodu a služieb. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová , Ivona Vicianová Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomysel'ne schválené. 

O 17.00 hod. odišla zo zasadnutia p. Henrieta Holá. 

K bodu 6: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 
k 30.9.2015 
K bodu 7: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2015 
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K týmto bodom rokovania bola prizvaná MUDr. Nina Horniaková, poverená vedením nemocnice. Prítomný na rokovaní 
bol aj p. Roman Kocian z ekonomického oddelenia nemocnice, ktorý spracovával predložené materiály a ktorý k nim 
podal vysvetlenie: 
Nemocnica hospodárila k 30.9.2015 so stratou vo výške 79.338, 18 eur, z toho za hlavnú činnosť bola strata vo výške 
92.990,71 eur a za podnikateľskú činnosť zisk vo výške 13.652,53 eur. Záväzky voči dodávateľom k 30.09.2015 evidujú 
vo výške 1.079.907 eur, voči daňovému úradu, SP, ZP a zamestnancom vo výške 517.445,16 eur. Záväzky celkom sú 
vo výške 1.597.352,44 eur, z toho po lehote splatnosti vo výške 1.214.305 eur. Najvyššie neuhradené záväzky majú voči 
Národnej transfúznej službe SR a to vo výške 286.623 eur. 

JUDr. Esterková - neplatia za krv a krvné deriváty zdravotné poisťovne? Od kedy NTS neplatíte za dodávky? 
MUDr. Horniaková - ZP platia za krv, ale peniaze sa používajú na niečo iné, napr. na prevádzku. Neplatíme od r. 2013 
za krv vôbec. 
- predložili sme návrh na model, ako by MsN mohla existovať s vyrovnaným rozpočtom . Potrebujeme príspevok od 
mesta 300.000 eur s tým, že nič nekúpime a nebudeme robiť údržbu na prístrojoch 
- od 01 .01 .2016 budú zvýšené minimálne mzdy, nakoľko boli schválené nové platové tabuľky zdravotníckych 
pracovníkov, čím sa nemocnici zvýšia mesačné výdavky na mzdy a odvody asi o 13.500 eur na mesiac 

RNDr. Paluška - vyjadril názor, že naďalej prevádzkovať nemocnicu pod mestom je ekonomicky neúnosné 
MUDr. Horniaková - určite treba zachovať zdravotnú starostlivosť pre občanov mesta a okolia, je potrebné, aby sa našiel 
investor, nakoľko mesto na prevádzku nemocnice nemá dosť prostriedkov 
Ing. Adamec - dajú sa inkasovať nejaké platby? 
MUDr. Horniaková - áno, prenajmime nemocnicu, potom budeme mať príjem z nájomného 
Ing. Gráczová - má JUDr. Cimrák prístup do kancelárie? 
RNDr. Paluška - počul som, že aj po odvolaní bol v kancelárii a pri počítači 
MUDr. Horniaková - áno, JUDr. Cimrák prišiel nečakane , nečakali sme to a prekvapilo nás to. Teraz nemá prístup do 
priestorov, kde nemá čo robiť a nemá ani prístup k informáciám. 

Následne bola diskusia o preplácaní výkonov a možnostiach riešenia. Výhodné by bolo LOCH oddelenie, potrebné je 
navýšenie zmluvných výkonov pre SVaZ-i a laboratórium, ktoré sú zazmluvnené ako balík týchto výkonov. MUDr. 
Horniaková uviedla, že už v septembri nemocnica minie zazmluvnený limit a potom síce musia robiť výkony, ale už ich 
nemajú zaplatené. 

Komisia žiada od riaditelky MsN predložiť ceny ukončených hospitalizácií a limity zazmluvnených výkonov. 

RNDr. Paluška - pýtal sa na využitie budovy vrátnice, bývalej gynekológie, navrhol ponúknuť na prenájom 
MUDr. Horniaková - budova sa využíva iba ako vrátnica, neprenajíma sa 
RNDr. Paluška - tak dávam návrh, aby sa to riešilo a budova sa ponúkla na prenájom. A čo okolité obce, nemohli by 
prispievať na prevádzku nemocnice? 
MVDr. Balážová - budem mať rokovanie so starostami, môžem tento problém predniesť 
PharmDr. Vicianová - obce nemájú peniaze, majú problém aj so zaúčtovaním takéhoto príspevku 

Komisia prijala nasledovné uznesenie k Správe o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce k 30.9.2015: 
UZNESENIE č.118/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc Zlaté Moravce k 30.9.2015. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc Zlaté Moravce na rok 2015: 
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Finančná komisia odporučila Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2015 predložať na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 8: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce 
Mesto navrhuje zveriť do správy TSm od 01.01.2016 dva kusy kosiacich traktorov, ktoré boli zakúpené pre potreby 
Záhradníckych služieb mesta. Uvedený návrh je odôvodnený, že sa pripravuje zrušenie ZSm a prevzatie činností 
spojených s údržbou verejnej zelene TSm. 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučí/a ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 

K bodu 9: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Technických služieb mesta. Uviedla, 
že TSm k 30.9.2015 dosiahli za hlavnú činnosť stratu vo výške 63.522 eur a za podnikateľskú činnosť stratu vo výške 
9.795 eur 
Komisia prijala nasledovné uznesenie k Správe o plnení rozpočtu a hospodárení Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015: 
UZNESENIE č. 120/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015. 
Hlasovanie: 
Hlasovanie: 
za: 3 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Marta Balážová) 

K bodu 10: 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na rok 2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Technických služieb mesta, ktorá 
uviedla, že navrhovaná zmena rozpočtu sa týka finančného rozpočtu a to zapojenie zostatku finančných prostriedkov z 
minulých rokov do rozpočtu vo výške 12.926 eur. Použitie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo navrnuté na položku 610 -
Mzdy. 
Komisia prijala nasledovné uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na 
rok 2015: 
UZNESENIE č. 121/2015 
Finančná komisia odporučí/a Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na rok 2015 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
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UZNESENIE č.119/2015 

2 

Finančná komisia odporučí/a Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2015 predložať na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 8: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce 
Mesto navrhuje zveriť do správy TSm od 01.01 .2016 dva kusy kosiacich traktorov, ktoré bol i zakúpené pre potreby 
Záhradníckych služieb mesta. Uvedený návrh je odôvodnený, že sa pripravuje zrušenie ZSm a prevzatie činností 
spojených s údržbou verejnej zelene TSm. 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučí/a ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 

K bodu 9: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Technických služieb mesta. Uviedla, 
že TSm k 30.9.2015 dosiahli za hlavnú činnosť stratu vo výške 63.522 eur a za podnikateľskú či nnosť stratu vo výške 
9.795 eur 
Komisia prijala nasledovné uznesenie k Správe o plnení rozpočtu a hospodárení Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015: 
UZNESENIE č. 120/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.9.2015. 
Hlasovanie: 
Hlasovanie: 
za: 3 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Marta Balážová) 

K bodu 10: 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na rok 2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová , poverená vedením Technických služieb mesta, ktorá 
uviedla, že navrhovaná zmena rozpočtu sa týka finančného rozpočtu a to zapojenie zostatku finančných prostriedkov z 
minulých rokov do rozpočtu vo výške 12.926 eur. Použitie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo navrnuté na položku 610 -
Mzdy. 
Komisia prijala nasledovné uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na 
rok 2015: 
UZNESENIE č.121/2015 
Finančná komisia odporučí/a Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. Zlaté Moravce na rok 2015 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
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proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 11 : 
Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na rok 2015 

2 5 

K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová , poverená vedením Záhradníckych služieb mesta, ktorá 
uviedla, že navrhovaná zmena rozpočtu sa týka nákladovo-výnosového rozpočtu , ako aj finančného rozpočtu . Do 
návrhu boli zapracované tri navýšenia príspevkov pre ZSm z rozpočtu zriaďovateľa na základe schválenia v mestskom 
zastupiteľstve : 

uznesenie MsZ č. 142/2015 z 8. zasadnutia zo dňa 25.06.2015, navýšenie príspevku o 22.951 eur na úhradu 
záväzkov po lehote splatnosti voči spoločnosti IMEXFIN 
uznesenie MsZ č . 180/2015 z 9. zasadnutia zo dňa 08.09.2015, navýšenie príspevku o 6.500 eur na úhradu 
výdavkov na preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odchodného zamestancom, s ktorými bol ukončený pracovný 
pomer 
uznesenie MsZ č . 214/2015 z 11 . zasadnutia zo dňa 19.11.2015, navýšenie príspevku o 22.500 eur na úhradu 
výdavkov na údržbu verejnej zelene a prevádzku podniku 

JUDr. Esterková - položila otázku Mgr. Segíňovej, či v prípade zlúčenia TSm a ZSm sa ušetria finančné prostriedky za 
mzdy 
Mgr. Segíňová - všetci zamestnanci, ktorí prejdú zo ZSm do TSm dostanú pracovnú zmluvu na dobu určitú na jeden rok, 
12 zamestnancom bude ponúknutá pracovná zmluva, s 3 zamestnancami bude ukončený pracovný pomer 
RNDr. Paluška - pýtal sa na kapacity v TSm, či by sa nedalo ušetriť na zamestnancoch. Uviedol, že osobne má dobré 
skúsenosti s p. Mášikom a nemá dobrú skúsenosť s p. Hlavatým. 
Mgr. Segíňová - TSm majú 50 ľudí , z toho zrušia jednu vedúcu pozíciu a 3 zamestnanci pôjdu do dôchodku 
JUDr. Esterková - ešte keď bol povereným riaditeľom TSm Ing. Šlosár, tento povedal, že na skládke negunguje kamera 
Mgr. Seg íňová - uviedla, že kamera je funkčná a je v prevádzke nonstop 
MVDr. Balážová - treba preveriť záznamy z kamery a či dá napojiť sledovanie záznamu do chránenej dielne na Msú, 
aké by boli náklady na toto napojenie 
PhDr. Takáč - preverím to a dám vypracovať cenovú ponuku, čo by to stálo. Už bola takáto požiadavka, ale potom z 
toho vzišlo, nakoľko nikto nedefinoval, z akých prostriedkov to bude hradené. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté 
Moravce na rok 2015: 
UZNESENIE č. 122/2015 
Finančná komisia odporučila Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na 
rok 2015 predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 12: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 30.9.2015 
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ podniku , ktorý uviedol, že organizácia hospodárila k 
30.09.2015 so ziskom vo výške 6.643 eur. 

Ing. Adamec - pýtal sa na výšku príspevku pre m.p. Službyt a na príjmy a výdavky za mestské byty, nakoľko podľa neho 
príspevok a výdavky na byty sú vyššie ako príjmy z nájomného. Navrhol, aby byty prešli do správy Službytu, nie ako je 
to teraz nastavené formou príspevkovej organizácie. Opýtal sa, aké je riešenie. 
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Ing. Szobiová - v takomto prípade by bola potrebná zmena právnej formy na obchodnú spoločnosť 

2 1 

JUDr. Esterková - citovala počet bytov v Službyte a výšku príspevku na 220 bytov. Uviedla, že jej vychádza, že dve 
tretiny činnosti Službytu je podnikateľská činnosť a iba jedna tretina hlavná či~nosť. Pýtala sa, prečo majú toľko THP 
pracovníkov, v správe o hospodárení je uvedený počet 7, z toho jedna na MO. Ziada doplniť komentár o zoznam bytov, 
za ktoré platíme do fondu opráv a prehodnotiť výšku príspevku od zriaďovateľa na prevádzku podniku. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie k Správe o plnení rozpočtu a hospodárení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 30.9.2015: 
UZNESENIE č. 123/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 30.9.2015. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová , Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 13: 
Rôzne 
V tomto bode rokovania bolo prerokované: 
13.1. Prevzatie úveru vlastníkmi bytov na Ulici Tekovská 49-55 v Zlatých Moravciach 
Službyt, m.p. ako správca vlastníkov bytov na Ulici Tekovskej č . 49-55 v Zlatých Moravciach požiadal Mesto Zlaté 
Moravce o súhlas s prevzatím úveru na opravu všetkých vchodových dverí. Mesto je vlastníkom 21 bytov v uvedených 
bytových domoch. Prevzatie úveru bolo schválené na schôdzi vlastníkov bytov, pričom splácanie úveru bude z fondu 
opráv a údržby. 
Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 124/2015 
Finančná komisia odporučila prevziať úver na opravu vchodových dverí na bytových domoch na Ulici Tekovskej č . 49-55 
v Zlatých Moravciach. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 14: 
Diskusia 
Do tohto bodu nebol žiaden príspevok. 

K bodu 15: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 19.00 hod. 

Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 16.1 2„2015 

Zapísala: UnN 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

PaedDr. Klaudia lvanovičová j{a?;?~dM 
predseda komisie 
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