
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 2 7 . MÁJA 2013 2 13 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 
Radovan Štekl, Ing. Ľubomír lvanovič, Ľubica Kováčová, Ing. Iveta Szobiová 

Osprave dlnení: Ing. Ivan Debnár, Eva Dubajová, 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta - prítomný 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - prítomný 
Mgr. Mária Lenárt, prednosta Msú - prítomný 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - prítomný 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením podniku Službyt - prítomný 
Anna Hlavatá, poverená vedením MSKŠ - prítomný 
Branislav Varga, poverený vedením TsM - ospravedlnený 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSM - prítomný 
Michal Grujbár, poverený vedením MsN - prítomný 
Mgr. Dagmar Chrenková - riaditelka ZŠ Mojmírova - ospravedlnená 
PaedDr. Ivan Rähman, riaditeľ ZŠ Pribinova - ospravedlnený 
Mgr. Zuzana Hatiarová, riaditelka ZŠ Robotnícka - ospravedlnená 
Gejza Hlavatý, riaditeľ ZUŠ - ospravedlnený 

Hostia: -
Erika Babocká 
Ivan Hrítz 
PaedDr . Dušan Husár 
Ľudovít Chládek 
Viliam Rumanko 
Ivan Madola 
PaedDr. Pavol Petrovič 
Ing. Ladislav Boršč 
Jozef Tonkovič 
Miroslav Záchenský 

Program: 
1. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce za rok 2012 
2 . Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

k 31.03.2013 
3. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 

a športu Zlaté Moravce za rok 2012 
4 . Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté 

Moravce k 31.03.2013 
5. Žiadosť MSKŠ o navýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa 
6 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 

MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 
7 . Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. 

Zlaté Moravce k 31.03 .2013 
8. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce za 

rok 2012 
9 . Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Službyt Zlaté Moravce k 31.03.2013 
10 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 

Zlaté Moravce za rok 2012 
11. Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce 

k 31.03.2013 
12. Plnenie rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za rok 2012 
13. Plnenie rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 2012 
14 . Plnenie rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za rok 2012 
15. Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach za rok 2012 
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16. Informácia o strate vykázanej Veolia Transport Nitra a.s. pri zabezpečovaní výkonov vo 
verejnom záujme za rok 2012 

17. Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté 
„Reštaurácia Staničná" 

18. Rôzne 
19. Záver 

Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných pritomných na 
rokovaní komisie. 
Na základe požiadavky Ing. Szobiovej navrhol presunúť body 16. a 17. na budúce zasadnutie 
finančnej komisie, ktoré sa bude konať 10.7.2013. 

Finančná komisia predložený návrh jednomyseľne schválila. 

Na rokovanie komisie boli prizvaní riaditelia mestských podnikov, ktorým boli Mgr. Galabom 
odovzdané žiadosti o sprístupnení informácie o platoch riaditeľov podľa zákona č. 2011/2000 Z.z. 
o slobodnom pristupe k informáciám. Zároveň bola predložená aj žiadosť pre prednostu 
mestského úradu o výške platov prednostu Msú a vedúcich oddelení. 

K BODU 1: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
K BODU 2: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 
k 31.03.2013 

K uvedeným bodom programu bol prizvaný riaditeľ podniku, p. Marián Tomajko. 
Mgr. Galaba: položil dotaz, či Záhradnícke služby dostávajú príspevok podľa schváleného 
rozpočtu. 

M. Tomajko: áno, dostávame tak, ako bol príspevok schválený. 
Ing. Borkovič : uviedol, že Záhradnícke služby nie sú schopné ušetriť v rozpočte ešte naviac, najmä 
teraz, keď im bol znižovaný rozpočet. 
Mgr. Galaba: keď mala nemocnica problém so záväzkami mesto vzalo úver a uhradili sa dlhy. 
Teraz sa to nedá urobiť? 
Ing. Borkovič: nie je to možné, úver sa vzal na reštrukturalizáciu majetku. 
Mgr. Galaba: navrhol vyžiadať doplnenie materiálov od všetkých mestských podnikov, časť 
záväzky a pohľadávky podľa vzoru ZsM a vymenovať jednotlivých dodávateľov podľa doby 
splatnosti. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 1-5/2013 
Finančná komisia žiada predkladať prispevkové organizácie prehľad záväzkov a pohľadávok podľa 
jednotlivých dodávateľov a doby splatnosti. 

KBODU3: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce za rok 2012 
K BODU 4: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté 
Moravce k 31.03.2013 

K uvedeným bodom programu bola prizvaná riaditeľka podniku, p. Anna Hlavatá a p. Horvát za 
divíziu šport. 
Ing. Lisý: pýtal sa, či bude prevádzka kúpaliska počas roka 
p . Horvát: rozhodlo sa, že nebude, nakoľko rozpočet nepokrýva náklady na prevádzku kúpaliska 

Finančná komisia predložené materiály prerokovala a odporučila ich predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie bez pripomienok. 
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K BODU 5: 
Žiadosť MSKŠ o navýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa 

20 3 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie bez pripomienok. 

K BODU 6: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 
KBODU7: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. 
Zlaté Moravce k 31.03.2013 

Na rokovaní bol k uvedeným bodom programu prizvaný Michal Grujbár, poverený vedením 
mestskej nemocnice. 
M. Grujbár: zdôraznil, že zvýšenie platov lekárov a sestier výrazne zaťažilo rozpočet 
Ing. štekl: materiál je prečerpaný, žiadam o vysvetlenie 
M. Grujbár: do materiálu sú účtované lieky, zdravotnícky materiál, krv, v prípade záujmu môžem 
poslať rozdelenie materiálu mailom 
Mgr. Galaba: citujem zo správy o hospodárení k 31.12.2012, v poslednom odstavci je názov 
„spoluprevádzkovateľ alebo nový prevádzkovateľ nemocnice" môžete nás bližšie informovať? 
M. Grujbár: som v kontakte s nadnárodnou spoločnosťou ktorá prevádzkuje nemocnice 
a zdravotnícke zariadenia. Táto firma zvažuje, či predloží ponuku ohľadom našej nemocnice a za 
akých podmienok: Mesto by si zachovalo majetok, zachovala by sa zamestnanosť, investovali by 4 
milióny Eur s tým, že riešime prioritne rekonštrukciu tepelného hospodárstva, zachovanie 
rozsahu a prevádzkovania zdravotnej starostlivosti. Do najbližšieho mestského zastupiteľstva 
predložím konkrétnejšie informácie . 
V. Rumanko: v decembri 2012 som žiadal, aby ste oslovili okolité obce s tým, aby prispievali na 
prevádzku nemocnice. Žiadam predložiť „rukolapný dôkaz", že obce nemajú záujem, resp. nemajú 
na to peniaze. 
Primátor: nemocnica nie je partnerom pre obce, ale Mesto. Čiže primátor môže požiadať starostov 
obcí k vyjadreniu k tejto veci na zasadnutí Požitavského regiónu, či sú ochotní a či majú možnosť 
prispievať na prevádzku mestskej nemocnice . 
M. Grujbár: v posledných dňoch je medializovaná budova tzv. „nultého skladu", pamiatkový úrad 
vydal súhlas, aby sa táto budova zbúrala, je tam aj nejaká pleseň, čiže nie je to vhodné 
k rekonštrukcii. 
Mgr. Galaba: položil otázku, čo by stálo zbúranie, pred časom ste sa vyjadrili, že okolo 20 OOO eur 
M. Grujbár: to bol hrubý odhad aj s odvozom odpadu, stavba je postavená z nepálenej tehly, 
predložím na mesto všetky podklady, nech to riešia, je to majetok mesta. 
- opätovne pripomenul nevýhnutnosť rekonštrukcie tepelného hospodárstva 
V. Rumanko: cez infolisty sa dozvedáme informácie skôr ako od vedenia mesta, to by sa malo 
zmeniť, treba informovať aspoň mestskú radu ako poradný orgán 
M. Grujbár: napríklad v Nemecku, švajčiarsku, Rakúsku prevádzkuje zdravotnícke zariadenia 
nadnárodná spoločnosť čo som spomínal. Nemáme zatiaľ od nich oficiálnu ponuku, rokovanie 
bude aj s vedením mesta, budovy by boli len v prenájme. 
Ing. Borkovič: ako to vyzerá so splátkovým kalendárom so sociálnou poisťovňou 
M. Grujbár: v apríli 2013 sme posielali 80 OOO Eur, teraz pošleme asi 100 OOO Eur, nakoľko 
máme zvýšené plnenie príjmov. Splatnosť je 30.6.2013. 
Mgr. Galaba: po 30.6.2013 sa budeme pýtať, či je dlh splatený. Zatiaľ ste v lehote splatnosti. 
V. Rumanko: pýtal sa na úver, ktorý bol prevzatý na mestskú nemocnicu, ako bolo prevzatie 
a použitie tohto úveru riešené v účtovníctve. 
M. Grujbár: ako mimoriadny transfer pre mestskú nemocnicu na úhradu dlhov voči sociálnej 
poisťovni, SPP a ostatným dodávateľom tovarov a služieb. 
V. Rumanko: vyslovil názor, že by sa mal nemocnici skrátiť príspevok o splátky úveru, mali by 
nepriamo tento úver splácať . 

Finančná komisia otázku ohľadom úveru uzatvorila tým, že táto záležitosť bola riešená v roku 
2010 na zachovanie mestskej nemocnice. 
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Finančná komisia odporučila materiály predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
a informáciu o plnení rozpočtu vzala na vedomie. 

K BODU 8: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce 
za rok 2012 
K BODU 9: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Službyt Zlaté Moravce k 31.03.2013 
Na rokovaní k týmto bodom bol prítomný Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením podniku, ktorý 
uviedol, že na údržbu budov je v rozpočte 20 OOO Eur. Požiadavok zo strany mesta na drobné 
opravy a údržbu je veľa (napr. oprava kina, župného domu a podobne), rozpočet nebude 
postačovať na tieto požiadavky. 
Ing. Borkovič: problémom je strata za podnikateľskú činnosť, toto nám vytýkalo aj NKÚ aj keď 
vieme ako táto strata vznikla, že bola za odpísanie pohľadávok. 

Finančná komisia odporučila materiály predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
a informáciu o plnení rozpočtu vzala na vedomie. 

K BODU 10: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce za rok 2012 
K BODU 11: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
k 31.03.2013 

Finančná komisia materiály prerokovala a odporučila predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva a informáciu o plnení rozpočtu vzala na vedomie. 

K BODU 12: 
Plnenie rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za rok 2012 
K BODU 13: 
Plnenie rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 2012 
K BODU 14: 
Plnenie rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za rok 2012 
K BODU 15: 
Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach za rok 2012 

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

K BODU 16: 
Informácia o strate vykázanej Veolia Transport Nitra a.s. pri zabezpečovaní výkonov vo 
verejnom záujme za rok 2012 

Ľ. Chládek: vraj bolo rokovanie s pánom Jankulárom, boli prijaté opatrenia aby sa znížili náklady, 
boli zredukované spoje a tým prepravné kilometre. 
Mgr. Galaba: máme na rok 2013 uzatvorenú zmluvu? 
Ing. Szobiová: zatiaľ nie, zajtra bude rokovanie 

Finančná komisia prijala uznesenie 2-5/2013 
Finančná komisia odporúča vedeniu mesta hľadať alternatívneho poskytovateľa verejnej dopravy 
a aby bol na rokovanie s Veoliou Transport Nitra, a.s . na zazmluvnenie výkonov MHD na rok 
2013 prizvaný aj poslanec Ľudovít Chládek. 
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K BODU 17: 

20 3 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce ,,Reštaurácia Staničná" 
Mgr. Galaba: uviedol že nájomná zmluva je podpísaná do roku 2014. Nájomník má záujem 
odkúpiť túto budovu. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 3-5/2013 
Finančná komisia neodporúča odpredaj budovy s pozemkom "Reštaurácia Staničná" na Staničnej 
ulici č. 23 v Zlatých Moravciach počas trvania nájomnej zmluvy. 

K BODU 18: 
Rôzne 
Žiadosť o finančný príspevok na vydanie publikácie 
Ing. Hollý: mesto by mohlo byť spoluautorom alebo spoluvydávateľom knihy a podielalo by sa na 
nákladoch knihy. 
V žiadosti žiadateľ PhDr. Miroslav Pius navrhuje, aby gestorom knihy bolo mestské zastupiteľstvo 
a prispelo by na uvedenú publikáciu sumou vo výške 300 Eur. 

Finančná komisia konštatovala, že mestské zastupiteľstvo nemôže byť gestorom knihy a navrhla, 
aby k tejto požiadavke dala stanovisko právnička úradu. 

K BODU 19: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 06.06.2013 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 
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predseda komisie 


