
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 4. DECEMBRA 2013 

2 3 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing.v Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. Eva Dubajová, Ľubomír 
lvanovič, Ing. Radovan Stekl, Ing. Iveta Szobiová 

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

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta - prítomný 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - prítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ - ospravedlnený 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - prítomný 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN - ospravedlnený 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením podniku Službyt - prítomný 
Branislav Varga, poverený vedením TsM - ospravedlnený 
Mgr. Miroslav Ďuráček, poverený vedením MSKŠ -prítomný 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSM - prítomný 
JUDr. Mária Vozárová, právnik MsÚ - prítomná 

Hostia: -

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
3. Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
4. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
5. Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
6. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
7. Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 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 

9. Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 

10. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
11. Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2014 s výhľadom na roky 

2015 a 2016 
12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 -

oprava návrhu 
13. Rôzne 
14. Záver 

KBODUl: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných na 
rokovaní komisie. 
Dal hlasovať, či členovia finančnej komisie chcú konzultovať predložené materiály za rozpočtové 
organizácie s riaditeľmi Základných škôl a ZUŠ. 

Finančná komisia prijala uznesenie 1-12/2013 
Finančná komisia sa uzniesla, že nie je potrebné, aby návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií na roky 
2014 - 2016 boli konzultované z riaditeľmi škôl, nakoľko tieto rozpočty boli spracované na základe 
východísk návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. 
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Predseda komisie prizval na rokovanie pána Tomajku, riaditeľa ZsM k návrhu rozpočtu Záhradníckych 
služieb na rok 2014. 
Mgr. Galaba: opýtal sa pána riaditeľa, či Záhradnícke služby predložili návrh rozpočtu. 
M. Tomajko: áno, predložili sme ho včera, nakoľko nám bolo povedané, že návrh s príspevkom vo výške 
217.000 eur bude predložený do finančnej komisie. 
Mgr. Galaba: návrh rozpočtu ZsM na rokovanie dnešnej komisie predložený zo strany mesta nebol 
M. Tomajko: dnes som mal doručené avízo o tom, že mesto poukazuje príspevok na mzdy a odvody 
zamestnancov ZsM 

Predseda finančnej komisie poďakoval pánovi Tomajkovi za prítomnosť a rozlúčil sa s ním. 

Mgr. Galaba: konštatoval, že do finančnej komisie mal byt' predložený upravený návrh rozpočtu mesta aj 
z príspevkom pre Záhradnícke služby, ale pravdepodobne na príkaz primátora mesta bol opätovne 
predložený pôvodný návrh rozpočtu. Vyjadril sa, že osobne tiež súhlasí so zlúčením mestských podnikov, 
ale poslanci majú právo sa rozhodnúť, ako budú k tejto záležitosti hlasovať. 

Dubajová: poslanci nedostali mandát na zrušenie alebo zlúčenie podnikov, my máme v prvom rade 
zabezpečiť chod podnikov a zachovať služby, ktoré zabezpečujú pre občanov. 

KBODU2: 
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 

Mgr. Galaba: mal byt' predložený upravený návrh rozpočtu aj s príspevkom pre Záhradnícke služby. Prečo 
nebol predložený v takejto forme? 
Primátor: Informoval o rozhodnutí okresného prokurátora voči riaditeľovi Záhradníckych služieb mesta, 
čo je dôvodom prečo príspevok pre Záhradnícke služby nebol zahrnutý do návrhu rozpočtu. 

PharmDr. Vicianová: položila dotaz či už bolo začaté trestné stíhanie. 

JUDr. Vozárová: 
včera prišlo rozhodnutie prokurátora o tom, aby vyšetrovateľ začal trestné konanie v štyroch bodoch 
a to: prevzatie pôžičky od Ing. Šišmiša - ELEKTROSYSTÉMY, spol. s r.o., neodvedenie poistného, 
neodvedenie dane a účtovanie záväzkov. 
máte predložený List audítora pre Záhradnícke služby mesta z auditu za rok 2012 na základe toho, že 
dnes nám bol doručený list zo súhlasom na zverejnenie tohto „Listu audítora". Na základe toho sme 
ho predložili do finančnej komisie k dispozícii a poslanci ho dostanú v materiáloch na MsZ. 

Mgr. Galaba: trestné konanie je vedené voči Záhradníckym službám alebo voči riaditeľovi? 

JUDr. Vozárová: trestné konanie je vždy vedené voči fyzickej osobe 

Mgr. Galaba: ale k dnešnému dňu táto organizácia zrušená nebola, v návrhu rozpočtu by sa malo počítať 
s príspevkom aj pre ZsM. A čo teraz, Mesto chce Záhradnícke služby zrušiť a mestské zastupiteľstvo nie. 
Budeme o tomto návrhu hlasovať? 

PharmDr. Vicianová: navrhla, aby komisia odporučila predložiť tento návrh do mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva 

Mgr. Galaba: položil dotaz, či komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu mesta schváliť 
alebo neschváliť. 
Členovia komisie mali predložiť návrhy na šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu. Predložil niekto 
návrhy? 

Ing. Szobiová: písomne predložiť návrh iba Ing. Štekl 
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Ing. Ivanovič: navrhujem zaviesť parkovné. Zlaté Moravce sú hádam jediné mesto na Slovensku, kde sa 
neplatí nájomné za parkovanie. Na základe môjho odhadu by mohol byť denný príjem 300 Eur mimo 
sobôt a nediel, čo by bol ročný príjem do rozpočtu vyše 70.000 eur. 

Ing. Štekl: vysvetlil svoje návrhy uvedené v maili. Navrhuje znížiť príspevok nemocnici o 70.000 eur, 
z toho 50.000 eur znížiť na tovaroch a 20.000 eur na službách. 

Ing. Szobiová: upozornila, že príspevok nemocnici Mesto poskytuje na mzdy a odvody, nie na tovary 
a služby. 

Mgr. Galaba: v prípade nemocnice nemôžeme hovoriť do použitia prostriedkov od zdravotných poisťovní 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2014-2016 s 
tým, že komisia neodporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubomír Ivanovič, Ing. 

Radovan Štekl, Ing. Iveta Szobiová 
Proti: O 
Zdržal sa: Eva Dubajová 

Finančná komisia prijala uznesenie 2-12/2013 
Finančná komisia neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu Mesta 
Zlaté Moravce na roky 2014 - 2016. 

KBODU3: 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
KBODU4: 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
K BODU S: 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
KBODU6: 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
Predseda komisie navrhol, aby sa rokovalo k uvedeným návrhom rozpočtu spolu. 
Návrh bol jednomyseľne členmi komisie schválený. 
Ing. Szobiová: vysvetlila predložené návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií a financovanie škôl na 
prenesené kompetencie a originálne kompetencie 
Ing. Lisý: upozornil na havarijnú situáciu v školskej jedálni pri ZŠ Robotnícka 
Mgr. Galaba: navrhol odsúhlasiť a odporučiť všetky návrhy rozpočtov pre rozpočtové organizácie 

Finančná komisia odporučila predložiť všetky návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií mesta na roky 
2014-2016 do mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

KBODU7: 
Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
Na rokovaní bol prítomný Mgr. Ďuráček poverený vedením MSKŠ. 
Mgr. Ďuráček: v rozpočte mesta máme navrhnutý príspevok na rok 2014 vo výške 274.100 Eur s tým, že 
je tam kúpalisko a oprava strechy na telocvični. Riešime digitalizáciu kina, spolufinancovanie projektu zo 
strany mesta by bolo 10.000 Eur. V súčasnej dobe pripravujeme podklady na žiadosť k projektu. 
Ing. Borkovič: ako ste prišli k sume za opravu strechy? 
Mgr. Ďuráček: bol to posúdiť statik a opravu strechy odhadol na 30 OOO Eur. 
Ing. Borkovič: podporil realizovať opravu strechy z dôvodu, že inak sa nebude dať telocvičňa používať. 

Finančná komisia odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
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KBODUS: 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 1112013 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diel' a materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce 

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

KBODU9: 
Návrh ro:rpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a2016 

Finančná komisia materiál prerokovala, odporučila ho predložiť na rokovanie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva s tým, že predložený Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice na roky 2014 - 2016 neodporúča 
schválil'. 

KBODUlO: 
Návrh ro:rpočtu Služ.byt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
Na rokovaní bol prítomný Mgr. Peter Sendlai poverený vedením podniku. 
Mgr. Galaba : je výrazný rozdiel v požiadavkách na rozpočet, ktorý bol v roku 2013 a ktorý je na rok 
2014, žiadam vysvetliť 

Mgr. Sendlai: tečie nám strecha, nemáme na budove plastové okná, preto žiadame navýšiť rozpočet 
o 12 OOO Eur. 

Mgr. Galaba: na mzdy si musíte vedieť zarobiť, vykryť si ich z vlastných zdrojov, máte na to aj ľudí 

Mgr. Sendlai: počítam s tým, že na stredisku údržby budú pracovať tí istí dvaja zamestnanci, ktorý tam 
robia aj teraz. Na minulej finančnej komisii bol predložený návrh na zmenu rozpočtu mestského podniku 
Službyt, okrem iného navýšenie položky na mzdy o 40.000 Eur a hoci tento návrh finančná komisia 
odporučila, na mestskom zastupiteľstve to bolo úplne inak. Mysleli ste si, že som bol arogantný na pána 
poslanca Madolu, ale nebolo to tak. Uviedol, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, keď 
má obecné zastupiteľstvo zriadený poradný orgán, má byt' z neho výstup a informácia predložená 
obecnému zastupiteľstvu. Čiže informáciu o výstupe z finančnej komisie mal dať pán Mgr. Galaba ako 
predseda komisie. Návrh na zmenu rozpočtu sme už predložili v júni, vtedy som neprišiel na zasadnutie 
komisie a z toho dôvodu ste nerokovali o materiáli. 

Mgr. Galaba: Mesto potrebuje vykryť približne 30.000 eur na energie, najmä za byty nižšej kategórie na 
ulici 1. mája. 

Mgr. Sendlai: máme žiadosť na odkúpenie jednej bytovky, ale za podmienky, že budú mať opravené 
komíny. 

Mgr. Galaba: nie je možné odpredať všetky tri tieto bytovky? Bolo by to šetrenie pre mesto. 

Mgr. Sendlai: zatiaľ to nie je možné, sú tam neplatiči, musíme najprv vyriešiť vyrovnanie nedoplatkov od 
dlžníkov. Rómovia majú záujem odkúpiť si byty, evidujeme od nich žiadosti. O odpredaji bude 
rozhodovať mestské zastupiteľstvo, ale musí byt' najskôr 50% záujemcov z nájomníkov bytov. 

Finančná komisia odporučila predložiť Návrh rozpočtu Službyt, m.p. Zlaté Moravce na roky 2014 - 2016 
na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva s tým, že predložený návrh rozpočtu neodporúča 
schváliť. 
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KBODUll: 
Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a2016 

Finančná komisia materiál prerokovala a odporučila predložiť Návrh rozpočtu Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce na roky 2014 - 2016 na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva s tým, že 
predložený návrh rozpočtu neodporúča schválit'. 

KBODU12: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 -
oprava návrhu 

Finančná komisia predložený návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 prerokovala a odporučila 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie bez pripomienok. Zároveň konštatovala, že 
boli zapracované pripomienky, ktoré požadovali členovia komisie na predchádzajúcom zasadnutí. 

K BODU 13: 
Rôzne 

13.1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000 Eur 
Tento návrh bol pôvodne predložený na zasadnutie finančnej komisie dňa 27.11.2013, ale nakoľko sa 
nestihol prerokovať, bol presunutý na rokovanie finančnej komisie dňa 04.12.2013. 
Z oddelenia financií a rozpočtu boli predložený návrh na trvalé upustenie nedaňových pohľadávok 
prevyšujúcich 2.000 Eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta, a to pohľadávky vedené voči: 

1. Anna Ňurcíková - Salón Anna vo výške 3.065,60 Eur z titulu nedoplatku za nájomné 
z nebytových priestorov a neuhradených faktúr za energie z rokov 2005 až 2008. Podnikateľský 
subjekt ukončil podnikanie dňa 04.01.2010. 

2. Janka Tencerová - NÁBYTOK SANTAL vo výške 5.346,23 Eur z titulu nedoplatku za nájomné 
z nebytových priestorov a neuhradených faktúr za energie z rokov 2002 až 2003 . Podnikateľský 
subjekt ukončil podnikanie dňa 30.09.2003 

3. SMAK SLOV AK.IA s.r.o., vo výške 3.338,33 Eur z titulu nedoplatku za nájomné z nebytových 
priestorov a neuhradených faktúr za energie z roku 2007. Obchodná spoločnosť bola 
z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre vymazaná dňom 24.04.2008. 

Finančná komisia prijala uznesenie 3-12/2013 
Návrh oddelenia financií a rozpočtu MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok 
prevyšujúcich 2.000 eur vedených voči: 
1. Anna Ňurcíková - Salón Anna vo výške 3.065,60 Eur z titulu nedoplatku za nájomné z nebytových 

priestorov a neuhradených faktúr za energie z rokov 2005 až 2008. Podnikateľský subjekt ukončil 
podnikanie dňa 04.01.2010. 

2. Janka Tencerová - NÁBYTOK SANTAL vo výške 5.346,23 Eur z titulu nedoplatku za nájomné 
z nebytových priestorov a neuhradených faktúr za energie z rokov 2002 až 2003. Podnikateľský 
subjekt ukončil podnikanie dňa 30.09.2003 

3. SMAK SLOV AK.IA s.r.o., vo výške 3.338,33 Eur z titulu nedoplatku za nájomné z nebytových 
priestorov a neuhradených faktúr za energie z roku 2007. Obchodná spoločnosť bola z Obchodného 
registra Okresného súdu v Nitre vymazaná dňom 24.04.2008. 

odporučila predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie. 

13.2 Návrhy na použitie úveru pre školské zariadenia 
Na základe záverov finančnej komisie zo dňa 27.11.2013 boli predložené na rokovanie komisie 
požiadavky školských zariadení na investičné akcie, ktoré by mohli byt' hradené z prevzatého úveru: 

- MŠ Žitavské nábrežie požiadala o finančné prostriedky na rekonštrukciu vstupnej chodby 
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ii 

MŠ Kalinčiakova požiadala o finančné prostriedky na dokončenie II. etapy rekonštrukcie 
kanalizácie 
ZŠ Robotnícka požiadala o finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na 
školskej jedálni 

Finančná komisia prijala umesenie 4-12/2013 
odporučila 

1. použitie nevyčerpaného úveru prijatého na rekonštrukciu škôl a školských zariadení nasledovne: 
a) MŠ Žitavské nábrežie 25.000 eur na rekonštrukciu vstupnej chodby 
b) MŠ Kalinčiakova 20.000 eur na dokončenie II. etapy rekonštrukcie kanalizácie 

2. ZŠ Robotnícka 5.000 eur na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na školskej jedálni v prípade, že sa 
nájdu voľné zdroje v rozpočte mesta 

13.3. Diskusia 
Členovia komisie sa opakovane zhodli v tom, že komisia poslancov na vykonanie poslaneckého 
prieskumu v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce je neopodstatnená z 
dôvodu, že kontrolu vykonáva hlavný kontrolór mesta a zároveň prebiehla mimoriadna inventarizácia. 
PharmDr. Vicianová: ak sa komisia nezruší, bude musieť dať výstup, záver kontroly 
Mgr. Galaba: uznesenie je zatiaľ platné, počkáme na závery z mimoriadnej inventarizácie v MsN a potom 
sa dohodneme, ako budeme ďalej postupovať 

K BODU14: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 12.12.2013 

Zapísala: MJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 
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