
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 14. OKTÓBRA 2013 
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Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 
Radovan štekl, Ing. Ľubomír lvanovič, Ing. Iveta Szobiová 

Ospravedlnení: Ing. Peter Lisý, Ing. Ivan Debnár, Ľubica Kováčová 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - prítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú - prítomný 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - ospravedlnený 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením podniku Službyt - prítomný 
Branislav Varga, poverený vedením TsM - prítomný 

Hostia: -

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 

podnik na rok 2013 
3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 

podnik na rok 2013 
4. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 
5 . Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 

v roku 2013 
6 . Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením č. 19/2013 
7. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 

určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 17 /2013 
8. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpočtovými opatreniami 

schválenými primátorom mesta 
9. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok do výšky 2.000 eur 
10. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 eur 
11. Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul.č. 2, Zlaté Moravce 
12. Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Pribinova 1, Zlaté Moravce 
13. Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce 
14. Návrh na spolufinancovanie projektu „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce" 
15. Návrh na spolufinancovania projektu "Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach" 
16. Rôzne 
17. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných 
na rokovaní komisie a navrhol doplniť nasledovný bod rokovania týkajúci sa informácie o Liste 
audítora spoločnosti Lex - audit spol. s r .o. pre Mestskú nemocnicu z 2.októbra 2013 a Správe 
pre primátora Mesta Zlaté Moravce zo dňa 8. októbra o zisteniach s previerky účtovnej závierky 
Mestskej nemocnice Prof. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce Za rok končiaci 31.12.2013 

Finančná komisia jednomyselne schválila navrhnuté doplnenie programu. 

KBODU2: 
Informácia o zisteniach audítorskej spoločnosti Lex-audit, spol. s r.o. Mestskej 
nemocnice Prof. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
Mgr. Galaba prečítal obidva listy audítorskej spoločnosti a upozornil na článok S v Rokovacom 
poriadku komisií pri mestskom zastupiteľstve bod 1, ktoré ustanovuje, že zasadnutia komisie 
sú neverejné. 
Ing. Hollý: opýtal sa, či sa k týmto listom vyjadril bývalý riaditeľ nemocnice. 
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Mgr. Galaba: neviem nič ďalšie o komunikácii medzi nemocnicou a audítorskou spoločnosťou. 
Komisia menovaná MsZ vykonala previerku v mestskej nemocnici dňa 2. októbra 2013, 
požadované doklady mal riaditeľ predložiť do 4. októbra pani Dubajovej. 
Požiadal p. Dubajovú o vyjadrenie, či jej doklady z nemocnice odovzdali. 
E. Dubajová: nič mi neodovzdali 
Mgr. Galaba: konštatoval, že vyžiadané materiály neboli predložené kontrolnej skupine 
poslancov. 

Predseda komisie predložil návrh, aby sa materiály, ktoré boli predložené do finančnej komisie 
prebrali a odporučili v skrátenom rokovaní s tým, že finančná komisia prijme uznesenia, že 
schvaľuje všetky body programu. 
Finančná komisia jednomyselne schválila predložený návrh .. 

KBODU3: 
Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 

KBODU4: 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2013 

K týmto bodom bol prítomný Mgr. Peter Sendlai, poverený riaditeľ podniku, ktorý k uvedeným 
materiálom vysvetlil, že nežiada nevýšenie rozpočtu, len presun medzi jednotlivými položkami 
v rámci rozpočtu. 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 
schválenie. 

K BODU S: 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

Na rokovaní k tomuto bodu bol prítomný p. Branislav Varga, poverený riaditeľ podniku. 
B. Varga: k zníženiu rezervy na skládku TKO uviedol, že plnia uznesenie mestského 
zastupiteľstva, ktoré TSm ukladá, aby znížili stratu a dosiahli do konca roka zisk. Ďalej uviedol, 
že rezerva bola tvorená vo vyššej miere ako bolo potrebné a že Technické služby nemajú dobrý 
stroj na rekultiváciu skládky. 
E. Dubajová: skládka je schopná prijímať odpad? 
B. Varga: máme predloženú žiadosť na OÚŽP, ak dostaneme povolenie, budeme ešte jeden a pol 
roka môcť prijímať odpad na skládku. 
Mgr. Galaba: prečo sa peniaze nemôžu použiť na skládku, ale sa použijú na prevádzku podniku 
Technické služby mesta, chýba mi prepočet vytvorenia rezervy a návrh na rozpustenie tejto 
rezervy. Žiadam doplniť zdôvodnenie zníženia rezervy na uzatvorenie skládky. V návrhu je 
uvedené, že finančné prostriedky sa použili na položky, ktoré boli prekročené, žiadam vypísať 
presne, na čo boli peniaze použité. 

Finančná komisia prijala uznesenie 1-10/2013 
Finančná komisia žiada predložiť zo strany Technických služieb podrobnú dôvodovú správu 
k rozpusteniu rezervy vytvorenej na skládku TKO. 

B. Varga: materiál doplníme a predložíme 
Ing. Szobiová: uviedla, že Technické služby mali vysokú stratu a mínusové základné imanie, 
týmto opatrením dokážu dostať základné imanie do kladných čísel a je predpoklad že dosiahnu 
zisk. 
Mgr. Galaba: položil dotaz, či môžu byť tieto peniaze použité na iné účely, napríklad pre školy. 
Ing. Szobiová: nemôžu, rezervu tvorili Technické služby zo svojich príjmov, sú to finančné 
prostriedky Technických služieb. 
Mgr. Galaba: žiadam doložiť aj ekonomické zdôvodnenie. 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
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Návrh na dofi.nancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013 
Finančná komisia materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 

KBODU7: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením č. 19/2013 
Finančná komisia materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 8: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 
Finančná komisia materiál prerokovala, vzala ho na vedomie a odporučila predložiť materiál na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 9: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpočtovými 
opatreniami schválenými primátorom mesta 
Finančná komisia materiál prerokovala, vzala ho na vedomie a odporučila predložiť materiál na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 10: 
Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok do výšky 2. OOO eur 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK č. 2-10/2013: 
Finančná komisia prerokovala materiál a dala kladné stanovisko na trvalé upustenie od 
vymáhania nedaňovej pohľadávky vedenej voči dlžníkom uvedených v materiáli v celkovej výške 
14672,15 Eur v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 

Radovan Štekl, Ing. Ľubomír Ivanovič 
Proti: -
Zdržal sa: -
Nehlasoval: 

K BODU 11: 
Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 eur 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK č. 3 - 10/2013: 
Finančná komisia prerokovala materiál a dala kladné stanovisko na trvalé upustenie od 
vymáhania nedaňových pohľadávok vedených voči dlžníkom uvedených v materiáli v celkovej 
výške 32.229,33 Eur v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 

Radovan Štekl, Ing. Ľubomír Ivanovič 
Proti: -
Zdržal sa: -
Nehlasoval: Ing. Peter Hollý 
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Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul.č. 2, Zlaté Moravce 
K BODU 13: 
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Pribinova 1, Zlaté Moravce 
K BODU 14: 
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce 

Finančná komisia materiály prerokovala a odporučila ich predložiť na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 14: 
Návrh na spolufinancovanie projektu "Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce" 
K BODU 15: 
Návrh na spolufinancovania projektu "Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach" 

Finančná komisia materiály prerokovala a odporučila ich predložiť na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 16: 
Rôzne 
Mgr. Šíra, prednosta mestského úradu, predložil komisii vyúčtovanie osláv 900. výročia osláv 
mesta Zlaté Moravce. 
Mgr. Galaba: žiadal doložiť vyúčtovanie do materiálov a poslať kópiu všetkým členom komisie. 

K BODU 17: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 23.10.2013 

Zapísala: Jt-hntr.J 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 
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Mgr. Mil~ Galaba 
predseda komisie 


