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ZÁPISNICA 

z 11. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 
v Zlatých Moravciach konanej dňa 4. novembra 2015 

Prítomní: 

2015 

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

Neprítomný: Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

Prizvaní a hostia: 
PhDr. Marián Takáč, prednosta Msú 
Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok 
Mgr. Barbora Segíňová , poverená vedením TSm a ZSm 
Ing. Ján Adamec, poslanec MsZ 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č .. ./2015 o dani z nehnuteľností 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č .. ./2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č ... ./2015 o miestnych daniach 
5. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2016 až 2018 
6. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 

opatrením č. 14 
7. Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu 

Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 
8. Návrh na zvýšenie spolufinancovania digitalizácie Kina Tekov v Zlatých Moravciach 
9. Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 

rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných prostriedkov 
1 O. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, 

Zlaté Moravce 
11. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce 
12. Žiadosť Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik o zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa 

na rok 2015 
13. Informácia o postúpení a prevzatí pohľadávky spoločnosti DREVOcom s. r. o. voči Záhradníckym službám mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik 
14. Informácia o Rozhodnutí Daňového úradu Nitra o zrušení registrácie pre DPH pre Záhradnícke služby mesta Zlaté 

Moravce, mestský podnik 
15. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra o dofinancovanie cirkevných školských zariadení za rok 2015 
16. Rôzne 

a) Prerokovanie petície občanov mesta Zlaté Moravce o odpustenie dlžnej sumy vedenej voči OZ Rómovia 
Spoločne - Romale Echetáne 
b) Žiadosť Občianskeho združenia Zlatňanka o finančný príspevok 
c) Doplnenie údajov v zmysle Uznesenia FK č. 37 /2015 mestským podnikom Službyt Zlaté Moravce 

17. Diskusia 
18. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila o 14.00 hod pani Henrieta Holá, podpredseda 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: 4 (Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
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ZÁPISNICA 
z 11. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 
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proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol schválený. 

K bodu 2: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č„./2015 o dani z nehnutel'ností 

l2015 
1 

K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania 
pohľadávok MsÚ, ktorá vysvetlila návrh a predložila tabuľku s prehľadom navrhovaného zvýšenia dane z nehnuteľností 
podľa výšky navýšenia v percentách a to od 5% do 25%. Uviedla, že daň sa nezvyšovala posledných 5 rokov, viď 
tabuľka "Prehľad zmeny sadzieb v obdobiach 2004 - 2016". Ostatné obce postupne dane po trošku zvyšovali na úroveň 
inflácie, Zlaté Moravce vôbec. 

PaedDr. Klaudia lvanovičová , predsedkyňa komisie prišla o 14.20 hod. 
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová prišla o 14.30 hod. 

Mgr. Šíra - podporil zvýšenie o 15%, aby mohli byť plnené úlohy mesta, pričom 50% zo zvýšených príjmov aby sa 
použilo podľa potrieb tvorcov rozpočtu a 50% podľa priorít určených poslancami 
MVDr. Balážová - navrhla, aby sa zvýšený príjem za dane z nehnuteľností použil na opravy komunikácií v meste 
H. Holá - navrhla 20% zvýšenie dane z nehnuteľností 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za 15% zvýšenie daní z nehnuteľností: 
UZNESENIE č. 99/2015 
Finančná komisia odporúča zvýšiť o 15% daň z nehnuteľností a predložiť takýto návrh na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 19.11.2015. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 
PharmDr. Ivona Vicianová nebola prítomná na hlasovaní. 

UZNESENIE č. 100/2015 
Finančná komisia odporúča použiť 50% zo zvýšeného príjmu dane z nehnuteľností na opravy a údržbu mestských 
komunikácií a zapracovať v tejto výške do rozpočtu. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 
PharmDr. Ivona Vicianová nebola prítomná na hlasovaní. 

K bodu 3: 
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania 
pohľadávok Msú, ktorá predniesla zmeny v návrhu na Dodatok č. 2 k VZN. Zároveň predložila prehľad sadzieb poplatku 
za TKO v okolitých mestách. 
Dr. lvanovičová - navrhla zaviesť množstevný zber za skutočne vyprodukovaný odpad 
Ing. Kordošová - toto sa dá zaviesť len v rodinných domoch, nie na sídliskách a pri hromadnej bytovej výstavbe 
RNDr. Paluška - podporil Dr. lvanovičovú , odporučil zaoberať sa s týmto problémom do budúcna, nakoľko teraz sa s tým 
už nestihne nič urobiť. 
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Ing. Kordošová - dnes musí byť zverejnený návrh VZN a takto narýchlo by sa nedal predpokladať ani dopad na 
rozpočet. U fyzických osôb nenavrhujeme zvýšenie poplatku, ani nedoporučujeme zvýšiť daňové zaťaženie fyzických 
osôb, ale preniesť ho na právnické osoby. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za zjednotenie sadzby pri množstevnom zbere na 0,055 eur/liter. 
UZNESENIE č. 101/2015 
Finančná komisia odporučila zjednotenie sadzby pri množstevnom zbere na 0,055 eur/liter: 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 
Uznesenie bolo schválené. 

Mgr. Šíra - otvoril otázku úľav za komunálny odpad, nesúhlasí s tým, ako je to teraz nastavené vo VZN 
Ing. Kordošová - vysvetlila rozdiel, čo hovorí zákon o možnosti úľav alebo oslobodenia osôb nad 62 rokov, resp. aká je 
iná možnosť, ktoru sú individuálne žiadosti na odstránenie tvrdosti zákona, ktoré schvaľuje primátor. Takto to bolo 
nastavené za Ing. Lednára. 

Členovia komisie viedli diskusiu okolo výšky úľavy a zapracovania do návrhu VNZ. Dohodli sa na 25% úľave pre osoby 
nad 62 rokov. 
Predsedkyňa komisie dala hlasovať za 25% úľavu pre osoby nad 62 rokov: 
UZNESENIE č. 102/2015 
Finančná komisia odporučila zapracovať do návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté 
Moravce o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 25%-nú úľavu pre 
osoby nad 62 rokov. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Ivona Vicianová) 
Uznesenie bolo schválené. 

UZNESENIE č. 103/2015 
Finančná komisia odporučila predložiť návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce v zmysle schválených 
uznesení č. 101/2015 a 102/2015 na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 4: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. „./2015 o miestnych daniach 
K tomuto bodu .rokovania bola prizvaná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania 
pohľadávok MsU, ktorá predniesla Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č . .. ./2015 
o miestnych daniach. 
Ing. Kordošová - v prípade oslobodenia osôb nad 70 rokov pri dani za psa by sa rozpočtové príjmy znížili o 600 eur, 
ostatné oslobodenia znížia príjem o 350 eur, čiže príjem do rozpočtu mesta z tejto dane bude 9.000 eur. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 104/2015 
Finančná komisia odporučila, aby sa 30% z výberu dane za psa použilo na vrecká a koše na psie exkrementy. 
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Hlasovanie: . 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Síra, Erika Gráczová, Henrieta Holá} 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Ing. Kordošová- v rozpočte je zatiaľ na tento účel vyčlenených 3.000 eur, pričom koše sa zatiaľ neriešili 
RNDr. Paluška - navrhol zníženie sadzby dane za psa v rodinných domoch o 1 euro zo 6 eur na rok na 5 eur na rok. 
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu RNDr. Palušku: 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová) 
proti : 2 (Henrieta Holá, Erika Gráczová) • 
zdržal sa: 2 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Síra) 
Návrh nebol schválený. 

Ing. Kordošová - vo VZN je zmena v dani za užívanie verejného priestranstav za rozkopávky. Všetky zmeny oproti 
predchádzajúcemu VZN sú v materiáli vyznačené farebne. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č.105/2015 
Finančná komisia odporučila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č ... ./2015 o miestnych 
daniach predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 5: 
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2016 až 2018 
Predložený návrh vysvetlila Ing. Szobiová, ktorá uviedla, že návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, ale niektoré 
požiadavky správcov rozpočtových kapitol nie sú do ňho zapracované z dôvodu nedostatku príjmov bežného rozpočtu. 
V rozpočte sa musí riešiť krytie výdavkov na dlhy organizácií, riešenie zlúčenia podnikov TSm a ZSm alebo zánik ZSm, 
ako aj vyplatenie náhrady mzdy vyplývajúcej z rozsudku súdu za prehratý pracovno-právny spor s bývalým 
zamestnancom mesta. Návrh rozpočtu sa upraví po zasadnutí MsZ, kedy bude zrejmé, či prejdú návrhy na zvýšenie 
daní a poplatku za TKO. V tom prípade bude vyšší príjem a budú sa môcť riešiť aj požiadavky na výdavkovú časť 
rozpočtu. Dalej uviedla, že TSm požadujú vyššie výdavky na zber odpadu, ako je plánovaný príjem v rozpočte. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 106/2015 
Finančná komisia žiada od poverenej riaditeľky TSm predložiť kalkuláciu nákladov na odvoz, zber a likvidáciu 
komunálneho odpadu. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

O 16.00 hod prišiel na rokovanie komisie poslanec MsZ Ing. Adamec. 

Ing. Gráczová - potrebuje mesto toľko mestských policajtov? 
PhDr. Takáč - pri nižšom počte by sme nevedli zabezpečiť 24-hodinové služby, u štátnej polície takúto prevádzku 
zabezpečujú 16+2 osôb, aby bol dodržaný zákonník práce. Teraz je tou nás tak našponované, že máme problém pri 
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dovolenkách a PN zabezpečiť prevádzku. Cez deň slúžia 2 členovia MsP, v noci tiež dvaja, slúžime 365 dní v roku pri 
24-hodinovej službe. 
RNDr. Paluška - nemôže vám vypomôcť štátna polícia? 
PhDr. T akáč - nie je to možné 
Ing. Gráczová - prečo nemôže vyberať MsP pokuty, prečo je nízke plnenie príjmov z pokút? 
PhDr. Takáč - bývalá pani primátorka dala pokyn, aby sa pokuty nevyberali 
Dr. lvanovičová - pýtala sa na potrebu občianskej hliadky 
PhDr. Takáč - v takom prevedení, ako to fungovalo doteraz, tak určite nie 

Viedla sa diskusia o potrebe jednotlivých projektov na podporu zamestnanosti a ich výhodnosti, napr. požiadavka na 
predÍženie komunitnej sociálnej práce, občianskej hliadky, chránenej dielne, ako aj iných projektov. 
RNDr. Balážová - infoílllovala, že bola podpísať projekt zamestnanosti, ktorý je údajne nevýhodný a požiadali oň jedine 
Zlaté Moravce. 
- ďalej komisiu infoílllovala, že mesto bude podávať žiadosti o dotácie, pri ktorých bude potrebný prísľub vo foíllle 
uznesenia MsZ s 5%-ným spolufinancovaním z rozpočtu mesta 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 107/2015 
Finančná komisia odporučila prehodnotiť požiadavky v návrhu rozpočtu na rok 2016 na projekty podpory zamestnanosti, 
ich potrebu a výhodnosť pre mesto, nakoľko zaťažujú vo výraznej miere výdavkovú časť rozpočtu. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

RNDr. Paluška - upozornil, že na dopravné značenie je vyčlenených málo finančných prostriedkov 
Dr. lvanovičová - navrhla, aby sa zaviedlo spoplatnené parkovanie. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 108/2015 
Finančná komisia odporučila spracovať materiál na zavedenie spoplatneného parkovania v meste a predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Zodpovedný: vedúci oddelenia výstavby Msú 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

MVDr. Balážová - navrhla, aby sa pred prerokovaním tohto materiálu v MsZ zvolalala porada poslancov 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 109/2015 
Finančná komisia odporučila príspevok pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, CsC Zlaté Moravce určiť 
ako záväzný ukazovateľ na úhradu záväzkov po lehote splatnosti, prípadne na zdravotný materiál a lieky. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
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Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 
opatrením č. 14 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 7: 
Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 8: 
Návrh na zvýšenie spolufinancovania digitalizácie Kina Tekov v Zlatých Moravciach 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia Jvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 9: 
Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných prostriedkov 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál, vzala ho na vedomie a odporučila materiál predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K bodu 10: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, 
Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 
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Kbodu11: 
Návrh Zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce 

2015 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : o 
zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 12: 
Žiadosť Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik o zvýšenie príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa na rok 2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Záhradníckych ~lužieb mesta, ktorá 
uviedla, že žiadosti predložené do komisie spracoval ešte predchádzajúci riaditeľ ZSm, p. Ing. Slosár, ktorý žiadal 
navýšenie finančných prostriedkov o 60.300 eur. Podľa jej analýzy by podnik potreboval dofinancovať do konca roka 
32.000 eur. Splátkové kalendáre sú vo výške 2.500 eur, čisté mzdy zamestnancov 8.000 eur a treba uhrad iť odvody do 
SP aZP. 
Dr. lvanovičová - navrhla prenajať priestory po bývalom kvetinárstve na Sládkovičovej ulici a vyhlásiť na prenájom 
verejno-obchodnú súťaž 
Ing. Szobiová - požiadala Mgr. Segíňovú predložiť novú žiadosť o navýšenie príspevku na rok 2015 s vyčíslením a 
zvôvodnením požiadavky na dofinancovanie. 
Mgr. Šíra - je potrebné, aby sme držali areál, kde sú skleníky? 
Mgr. Segíňová- skleníky nemajú budúcnosť, sú zaburinené, nefunkčné, potrebovali by veľkú investíciu 
Mgr. Šíra - požiadal o aktuálny prepočet nákladov na TKO 
Mgr. Segíňová- bol výpočet týchto nákladov za rok 2012 alebo 2013, budeme ho aktualizovať 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 110/2015 
Finančná komisia odporúča hľadať finančné prostriedky v rozpočte Mesta na dofinancovanie miezd, odvodov a 
splátkových klaendárov pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
Hlasovanie 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 13: 
Informácia o postúpení a prevzatí pohľadávky spoločnosti DREVOcom s. r. o. voči Záhradníckym službám 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Záhradníckych služieb mesta, ktorá 
uviedla, že informácia bola predložená do komisie predchádzajúcim riaditeľom ZSm, p. Ing. Šlosárom. Uviedla, že 
spločnosť IMEXFIN s.r.o. , Nitra oznámila Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, že prevzala pohľadávky od 
spoločnosti DREVOcom s.r.o., Tmava na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.10.2015. Prevzaté 
pohľadávky sú vo výške 12.369,60 eur. Zároveň predložili Uznanie dlhu zo dňa 23.4.2014 podpísané dlžníkom ZSm, 
zastúpeným p. Mariánom Tomajkom. Spoločnosť IMEXFIN s.r.o. žiada uhradiť celú dlžnú sumu do 7 dní od doručenia 
výzvy na uhradu. 
Ďalej bola predložená informácia o vyrubení úroku z omeškania Daňovým úradom Nitra vo výške 1.823,50 eur za 
nezaplatenie dane z pridanej hodnoty za III. štvrťrok 2010 v zákonnej lehote. 

Finančná komisia predložené informácie vzala na vedomie. 
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K bodu 14: 

2015 

Informácia o Rozhodnutí Daňového úradu Nitra o zrušení registrácie pre DPH pre Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Záhradníckych služieb mesta, ktorá 
predložila informáciu o zrušení registrácie platcu DPH pre Záhradnícke služby mesta z úradnej moci. Daňový úrad vo 
svojom odôvodnení zo dňa 23.09.2015 uvádza, že platiteľ dane so správcom nespolupracuje a opakovame nepodáva 
daňové priznania k dani z pridanej hodnoty. Posledné zdaňovacie obdobie ZSm končí 31 .10.2015. 
Mgr. Segíňová uviedla, že dlh ZSm voči daňovému úradu je vo výške 89.278 eur. Podala žiadosť na DÚ o rozpísanie 
tohto dlhu podľa jednotlivých daní (DPH, daň z príjmov fyzických osôb, daň z motorových vozidiel). 

Finančná komisia predloženú informáciu vzala na vedomie. 

Dr. lvanovičová - pýtala sa na situáciu s dlhmi v Technických službách 
Mgr. Segíňová - za rok 2011 bol stav záväzkov vysoký, bol zlý výsledok hospodárenia. Následne bol rozdiel v 
poukazovaných príspevkoch z rozpočtu zriaďovateľa za roky 2011 , 2012 a 2013, kedy bol rozpočet znížený takmer o 
100.000 eur. 

K bodu 15: 
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra o dofinancovanie cirkevných školských zariadení za rok 2015 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra a jeho Diecézny školský úrad požiadal o dofinancovanie cirkevných školských 
zariadení v Zlatých Moravciach za rok 2015. Ďalej požaduje zmenu Uznesenia MsZ č. 51/2015 tak, aby sa Mesto Zlaté 
Moravce podieľalo na financovaní neštátnej Materskej školy sv. Alžbety za obdobie september až december 2016. 

Oddelenie financií a rozpočtu Msú predložilo informáciu s porovnaním výšky dotácie na cirkevné zariadenia 
podľa súčasne platného VZN pri počte detí po EDU zbere k 15.9.2015. Počet žiakov cirkevnej ZŠ sv. Don Bosca je 224. 
- vo výške 88% z výšky dotácie na dieťa alebo žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo predstavuje na rok 2015 

sumu vo výške 43.850 eur 
- vo výške 100% z výšky dotácie na dieťa alebo žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo by na rok 2015 bola 

suma vo výške 49.830 eur 
- rozdiel medzi 88%-ným a 100 %-ným financovaním by bol 5.980 eur 
V prípade Materskej školy sv. Alžbety a školskej jedálne pri MŠ sv. Alžbety by boli na obdobie september až december 
2016 (4 mesiace) potrebné finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 8.640 eur pri 88%-nom financovaní. 

Finančná komisia uvedenú žiadosť prerokovala a predsedkyňa komisie dala hlasovať o spolufinancovaní školského 
klubu detí a školskej jedálne pri Základnej škole sv. Don Bosca za rok 2015: 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová,) 
proti : 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Mgr. Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
zdržal sa: O 
Uvedený návrh neprešiel. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o spolufinancovaní neštátnej Materskej školy sv. Alžbety za obdobie september až 
december 2016 z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce: 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová,) 
proti : 4 (Klaudia lvanovičová, Mgr. Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
zdržal sa: O 
Uvedený návrh neprešiel. 
MVDr. Marta Balážová nebola prítomná na hlasovaní. 
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K bodu 16: 
Rôzne 
V tomto bode rokovania bolo prerokované: 

2015 

16.1. Prerokovanie petície občanov mesta Zlaté Moravce o odpustenie dlžnej sumy vedenej voči OZ Rómovia 
Spoločne - Romale Echetáne 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a uzniesla sa, že finančná komisia nie je kompetentná sa vyjadrovať 
k petíciám. čo sa týka predmetu petície a to anulovanie podlžnosti OZ Rómovia Spoločne - Romale voči Mestu Zlaté 
Moravce bola komisii predložená informácia z oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok o stave exekučného 
konania voči tomuto občianskemu združeniu. 
OZ Rómovia Spoločne - Romale Echetáne je mestu dlžné za nájomné a energie za roky 2005 až 2007 sumu vo výške 
1.329, 10 eur a úroky z omeškania vo výške 79,50 eur. Tento dlh sa vymáha prostredníctvom exekútorského úradu, 
momentálne je vymáhanie pozastavené zdôvodu nemajetnosti dlžníka. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 111/2015 

a) Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o stave vymáhania dlhu voči OZ Rómovia Spoločne - Romale 
Echetáne 

b) Finančná komisia neodporučila odpustenie dlžnej sumy občianskemu združeniu Rómovia Spoločne - Romale 
Echetáne 

Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 

16.2. Žiadosť Občianskeho združenia Z/atňanka o finančný príspevok 
Občianske združenie Zlatňanka požiadalo dňa 29.09.2015 o finančný príspevok k 25. výročiu založenia DFS Zlatňanka 
a p. Hruška ako predseda OZZ a vedúci DFS Zlatňaňnka požiadal o možnosť predloženia ich žiadosti na najbližšom 
Ms Z. 
Ing. Szobiová informovala členov komisie, že p. Stanislavovi Hruškovi bolo dňa 21 .10.2015 zaslané písomné vyjadrenie, 
že Mesto Zlaté Moravce neposkytuje v roku 2015 dotácie z rozpočtu mesta na kultúru alebo šport a finančný príspevok v 
inej forme nie je možné poskytnúť. 

Finančná komisia vzala žiadosť Občianskeho združenia Zlatňanka na vedomie s tým, že zaslaná odpoveď ohľadom 
možnosti poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta je postačujúca. 

16.3. Doplnenie údajov v zmysle Uznesenia FK č. 3712015 mestským podnikom Službyt Zlaté Moravce 
Finančná komisia vzala predložené informácie zo strany mestského podniku Službyt Zlaté Moravce o platnosti zmlúv s 
SPP. a.s., Bratislava a so ZsE, a.s„ Bratislava na vedomie. 

16.4. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie S/užbyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
Poverený riaditeľ príspevkovej organizácie predložil do komisie dodatočne na prerokovanie tento materiál. V návrhu na 
zmenu rozpočtu sú znížené výnosy z transferu od zriaďovateľa (príspevok zriaďovateľa) a zároveň náklady o 11 .000 eur 
na stredisku údržba budov vo vlastníctve mesta. 
Vo finančnom rozpočte je okrem zapojenia zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov aj návrh na zníženie príjmov 
z dôvodu zníženia príspevku z rozpočtu zriaďovateľa o 11.000 eur a úprava vo výdavkovej časti rozpočtu znížením 
výdavkov na mzdy a odvody vo výške 10.800 eur a tovarov a služieb vo výške 200 eur. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 112/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 na schválenie do mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá} 
proti : O 
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zdržal sa: O 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

Kbodu17: 
Diskusia 
Do tohto bodu nebol žiaden príspevok. 

K bodu 18: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 18:45 hod. 

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

V Zlatých Moravciach, 16.11.2015 

Zapísala: ~ľlftJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

1L . d ./ 
J/t74;:f77ď~ 

PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 

12015 

Strana l 10 


