Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 13. júna 2018

Prítomní: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, MVDr. Marta Balážová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Ing. Ján
Štrba. Henrieta Holá MBA, Ing.Iveta Szobiová

Ospravedlnení: Ing. Erika Gráczová, Mgr. Roman Šíra
Prizvaní a hostia:
JUDr. Alžbeta Esterková, hlavný kontrolór mesta
Ing. Marian Kováč, prednosta MsÚ
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh novelizácie VZN č. 512017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 2
3. Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 1
4. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 pre oblasť rozvoja
kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho
športu na rok 2018
5. Návrh na zrušenie Uznesenia č . 880/2018 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 26.04.2018
6. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 11/2018
7. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2018
8. Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov
z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na
prevzatie investičného úveru na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie
neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených projektov z EÚ fondov a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č. 14/2018
9. Návrh na zmenu použitia účelu úverových zdrojov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2018
1O. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
11 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k 31 .03.2018
12. Žiadosť príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce o zvýšenie príspevku z rozpočtu
zriaďovateľa na rok 2018
13. Zdôvodnenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta k nekrytým záväzkom k 31.12.2017
14. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 1/2018
15. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce č. SM - 001/2017
dodatkom č. 3
16. Návrh na predloženie/schválenie Rámcovej zmluvy o dielo „Rekonštrukcia MK ul. Slovenskej armády 1., II., III. Etapa
17. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
18. Návrh Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
19. Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce
20. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 712018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik
k31.03.2018
22. Návrh na zmenu rozpočtu Službyt Zlaté Moravce mestský podnik na rok 2018 rozpočtovým opatrením č.
1/2018

23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o.
k 31.03.2018
24. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2 k 3 1.03.2018
25. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1 k 31.03.2018
26. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25k3 1.03.2018
27. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.03.2018
28. Žiadosť ŠJ pri ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie diétneho
stravovru1ia
29 . Žiadosť ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu schodov do ŠJ
30. Žiadosť o prerokovanie požiadavky nájomcu Kamenárstvo Blaško, s.r.o. o odpustenie platby nájomného
v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1954/27358/20 16 a nesúhlas s vyúčtovacími
faktúrami za roky 2016 a 201 7
31. Rôzne
32. Záver

K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila o 15.30 hod predsedkyňa komisie, ktorá privítala čl enov komisie a ostatných
prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomná je nadpolovičná
väčšina členov komisie.
Ing. Štrba - mal pripomienku, aby sa návrh programu po zaslaní neupravoval dopÍňaním bodov, ale aby sa
body rokovania dopÍňali alebo vypúšťali priamo na rokovaní komisie
Predsedkyňa

komisie dala

hlasovať

o programe zasadnutia:

Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia Ivanov ičová, Marta Balážova, Henrieta Holá)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Ján Štrba)
Program rokovania bol schválený

K bodu2:
Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 2
Predsedkyňa

dala

UZNESENIE

č.

hlasovať

o predloženom materiáli:

1/6/2018

Finančná komisia prerokovala návrh novelizácie VZN č. 5/201 7 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 2 a odporuči la predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Henrieta Holá)
Predložený návrh bol schválený.

Kbodu3:
Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 1
Predsedkyňa

dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 2/6/2018
Finančná

komisia prerokovala návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.
2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 1 a odpomčila predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján ŠLrba, Henrieta Holá)
proti :
O
zdržal sa: O
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Predložený materiál bol schválený.

K bodu 4:
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 pre oblasť
rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy
a mládežníckeho športu na rok 2018
Dr. Ivanovičová dala návrh na navýšenie dotácie pre Carmina Vocum o 700 eur s tým, že bude spracovaný
návrh na zmenu rozpočtu presunom finančných prostriedkov zo vzdelávania na kultúru vo výške 700 eur.
Predsedkyňa

dala

hlasovať

o materiáli s pozmeňujúcim návrhom:

UZNESENIE č. 3/6/2018
Finančná komisia
prerokovala návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 pre oblasť
rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy
a mládežníckeho športu na rok 2018
odporučila zapracovať pozmeňujúci návrh na navýšenie dotácie pre Cam1ina Vocum o 700 eur s tým, že bude
zároveň spracovaný návrh na zmenu rozpočtu mesta presunom finančných prostriedkov z kapitoly vzdelávanie
do kapitoly kultúra vo výške 700 eur a v tomto znení predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Mai1a Balážová)
proti:
O
zdržal sa: 2 (Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 5:
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 880/2018 z 35. zasadnutia Mestského
Moravciach konaného dňa 26.04.2018
Predsedkyňa

dala

hlasovať

zastupiteľstva

v Zlatých

o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 4/6/2018
Finančná

komisia prerokovala Návrh na zrušenie Uznesenia č. 880/2018 z 35. zasadnutia Mestského
v Zlatých Moravciach konaného dňa 26.04.2018 a odporučila ho predložiť na schválenie do

zastupiteľstva

mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 4 (Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: 1 (Klaudia Ivanovičová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu6:
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1112018
Komisia prerokovala predložen)' materiál a mala výhrady k výdavkom na mestskú dopravu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 5/6/2018
Finančná

komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2018 a neodporučila ho predložiť v navrhovanom
znení do mestského zastupiteľstva z dôvodu neúmerne vysokých výdavkov na mestskú dopravu.

Hlasovanie:
za: 2 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová)
zdržal sa: 3 (Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
Predložený materiál nebol schválený.

K bodu 7:
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
12/2018
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Ing. Szobiová - informovala o žiadosti ZUŠ na vybudovanie priečok v budove na ul. Janka Kráľa s finančným i
výdavkami 9 .OOO - l O.OOO eur.
Predsedkyňa dala hlasovať o návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov pre ZUŠ v celkovej výške 30.000
eur na rekonštrukciu budovy na ulici Janka Kráľa:
UZNESENIE č. 6/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh
na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 12/2018 a odporučila schváliť 30.000 eur na rekonštrukciu budovy ZUŠ na ul. Janka Kráľa
v Zlatých Moravciach
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 8:
Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov
z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na
prevzatie investičného úveru na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie
neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených projektov z EÚ fondov a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 14/2018
Ing. Štrba - pýtal sa na úverovú zaťaženosť mesta
Predsedkyiia dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 7/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných
finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených
projektov a návrh na prevzatie investičného úveru na spolufinancovanie oprávnených výdavkov
a dofinancovanie neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených projektov z EÚ fondov a návrh na
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 14/2018 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: 1 (Marta Balážová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 9:
Návrh na zmenu použitia účelu úverových zdrojov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 8/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu účelu použitia úverových zdrojov a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2018
a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 10:
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 9/6/2018
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Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade
s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v
intraviláne obcí) a neodporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 2 (Kla udia Ivanovičová, Ivona Vicianová)
proti: O
zdržal sa: 3 (Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložený materiál nebol schválený.

K bodu 11:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k 31.03.2018
Ing. Štrba - žiada TSm o vysvetlenie, prečo nie sú uvedené príjmy z pálenice a z kvet inárstva
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 10/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby mesta k 31 .03.2O18 a vzala ho na vedomie.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 12:
Žiadosť príspevkovej orgamzac1e Technické služby mesta Zlaté Moravce o zvýšenie príspevku
z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2018
Dr. Balážová - zaujímalo by ma, koľko stál „Tonkovičov" chodník na Chyzeroveckej ulici, ďalej, prečo sa
platí za štiepkovanie, keď bol prís ľub, že firma, ktorá štiepkuje a odoberá bioodpad, si štiepku ponecháva a tým
to TSm nebude nič stáť. V roku 2017 aj v roku 2018 sú vystavované faktúry za drvenie a likvidáciu bioodpadu.
Predsedkyňa

dala hlasovať o predloženej žiadosti:
UZNESENIE č. 11/6/2018
Finančná komisia prerokovala žiadosť príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce
o zvýšenie príspevku na rok 2018 a neodporučila jej vyhovieť.
Komisia žiada presne a podrobne rozpísať, na aký účel budú finančné prostriedky v rámci programu 5 vo výške
l 0.500 eur použité.
Hlasovanie:
za: O
proti : 1 (Ing. Štrba)
zdržal sa: O
nehlasoval: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta HoJá)
Predložená žiadosť nebola schválená.
Dr. Vicianová- na Telepe je vraj tma, súhlasím, aby sa vymenili výložníky na stÍpoch verejného osvetlenia
Predsedkyňa dala hlasovať o zvýšení príspevku pre TSm iba na Program 7 „Bezpečnost"' vo výške 2.000 eur.
UZNESENIE č. 12/6/2018
Finančná komisia prerokovala žiadosť príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce
o zvýšenie príspevku na Program 7 „Bezpečnost"" na rok 2018 o 2.000 eur a odporučila jej v tejto časti
vyhovieť.

Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: 1 (Ing. Štrba)
nehlasoval: O
Predložený návrh bol schválený.
Ing. Štrba - zdržal som sa hlasovania, lebo mali mať opravu zahrnutú do rozpočtu
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K bodu 13:
Zdôvodnenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta k nekrytým záväzkom k 31.12.2017
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 13/6/2018
Finančná komisia prerokovala zdôvodnenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta k nek1yt)'m
záväzkom k 31.12.2017 a vzala ho na vedomie.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Maita Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 14:
Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 1/2018
Ing. Štrba - žiada TSm vysvetliť, aké sú príjmy v podnikateľskej činnosti vo výške 4.000 eur, nakoľko tomu
nerozumie
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 14/6/2018
Finančná komisia prerokovala návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta na
rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na
schválenie.
Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová)
proti: O
zdržal sa: 2 (Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 15:
Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce č. SM- 001/2017
dodatkom č. 3
Ing. Štrba - navrhuje nevypustiť kaucie za prenájom. Pri uzatvorení nových nájomných zmlúv dať do zmluvy
zloženie kaucie, nakoľko sú dlžníci za nebytové priestory.
Predsedkyňa

dala hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 15/6/2018
Finančná komisia prerokovala pozm eňujúci návrh člena komisie a odporučila, aby sa kaucie uplatllovali
a vyberali od nájomníkov za nebytové priestory od nových nájomných zmlúv a aby sa ustanovenie o kauciách
nevypustilo zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
Predsedky11a dala hlasovať o predloženom návrhu novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Zlaté Moravce Dodatkom č. 3:
UZNESENIE č. 16/6/2018
Finančná komisia prerokovala návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté
Moravce Dodatkom č. 3 a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva so
zapracovaným pozmeií.ujúcim návrhom, že zloženie kaucie pri prenájme nebytových priestorov sa zo Zásad
nevypustí.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba. Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednohlasne schválený.
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K bodu 16:
Návrh na predloženie/schválenie Rámcovej zmluvy o dielo „Rekonštrukcia MK ul. Slovenskej armády
- 1., II., III. Etapa''
Dr. Balážová - nebudem hlasovať o tomto materiály, nakoľko materiál nám bol neskoro predložený, nemali
sme si čas ho preštudovať a v návrhu zmluvy nie sú uvedené sumy
Predsedky1'ía dala hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 17/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie/schválenie Rámcovej zmluvy o dielo „Rekonštrukcia MK
ul. Slovenskej armády - I., II., III. etapa" a neodporučila ho predložiť na schválenie do mestského
zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 2 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová)
proti: O
zdržal sa: 2 (Henrieta Holá)
nehlasoval: 2 (Marta Balážová, Ján Štrba)
Predložený návrh nebol schválený.
K bodu 17:
Návrh Zásad

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisií pri Mestskom
v Zlatých Moravciach
Ing. Strba - vyjadril nespokojnosť, že je navrhovaná rozdielna suma pre člena komisie ako poslanca
a neposlanca
MVDr. Balážová - odmeny sú nízke, mali by sa upraviť
Dr. Vicianová - žiadala vysvetlenie od právničky úradu, prečo je uvedená výška 45% z 1112 mesačného platu
primátora mesta. Navrhuje, aby boli poslanci platení mesačnou paušálnou sumou v prípade, že je to v súlade
so zákonom.
Ing. Štrba - podporil tento návrh
zastupiteľstve

Predsedkyňa

dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 18/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh Zásad odme1'íovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov
komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a neodporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 1 (Klaudia Ivanovičová,)
proti: O
zdržal sa: O
neehlasoval: 4 (Ivona Vicianová, Maiia Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložený materiál nebol schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, aby boli poslanci platení mesačným paušálom:
Hlasovanie:
za: 2 (Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
neehlasoval: 3 (Klaudia Ivanovičová Ivona Vicianová, Marta Balážová)
Predložený návrh nebol schválený.

K bodu 18:
Návrh Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
Ing. Štrba - je niekde určené, aké sú komisie pri MsZ, bude ich schvaľovať nové mestské zastupiteľstvo?
Ing. Szobiová - komisie sú vymedzené v § 17 štatútu mesta, viď bod 19 v návrhu štatútu mesta
Ing. Štrba - mal pripomienku k čl. 4 ods. 1, aby bolo uvedené, že iba z občanov mesta môžu byť zvolení
členovia z radov odborníkov, nie občania, ktorí majú pobyt mimo Zlatých Moraviec
Predsedkyňa

dala

hlasovať

o predloženom návrhu:
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Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
Ing. Štrba - pripomienka k článku 12, navrhol vypustiť .,ak komisia určí, že jej prítomnosť j e potrebná"
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
Ing. Štrba - pripomienka k článku 15, navrhol uviesť„do J O pracovných dní"
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
Dr. Ivanovičová- navrhla, aby v článku 9, bod 3 bolo uvedené „najneskôr 5 dní"
dala hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová,)
proti: O
zdržal sa: 2 (Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložený návrh bol schválený.
Predsedkyňa

Dr. Balážová - v článku 5, bod c) je slovo „predkladá" veľmi direktívne, MsZ by muselo zasadať od rána do
večera, navrhuje toto slovo nahradiť výrazom „môže predložit"'.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba. Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli so zapracovanými pozmeňuj úcimi návrhmi:
UZNESENIE č. 19/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých
Moravciach a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie stým, že budú zapracované
pozmeňujúce návrhy finančnej komisie.
Hlasovanie:
za: 5 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

MVDr. Marta Balážová odišla zo zasadnutia po hlasovaní o tomto bode programu o 18.00 hod.
K bodu 19:
Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce
Dr. Vicianová - vyjadrila sa, že sa pri hlasovaní zdrží z dôvodu chýbajúcej informácie,
návrh na nový štatút mesta
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 20/6/2018

prečo

sa predkladá

Stra na 8 z 11

Finančná komisia prerokovala Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:
za: 3 (Klaudia Ivanov ičová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: l (Ivona Vicianová)
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 20:
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 7/2018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
Predsedkyňa

dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 2116/2018
Finančná komisia prerokovala Informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 20 18 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č . 7/2018 na základe účel ovo určených finančných
prostriedkov a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 21:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský
podnik k 31.03.2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 22/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 31.03.2018 a vzala ho na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia fvanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 22:
Návrh na zmenu rozpočtu Službyt Zlaté Moravce mestský podnik na rok 2018 rozpočtovým opatrením
č. 112018
Predsedkyi'ía dala hlasovať o predloženom materiáli :
UZNESENIE č. 23/6/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2018 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 23:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.
o. k 31.03.2018
Predsedkyt'í.a dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 24/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu k 31.03.2018 a vzala ju na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
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zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 24:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2 k 31.03.2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 25/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova
2 k 31.03.2018 a vzalaju na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 25:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1 k 31.03.2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 26/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1
k 31.03.2018 a vzala ju na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu26:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25 k 31.03.2018
Predsedky11a dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 27/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka
25 k 31.03.2018 a vzalaju na vedomie.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 27:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.03.2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 28/6/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola
k 31.03.2018 a vzala ju na vedomie.
Hlasovanie:
za : 4 (Klaudia Ivanovi čová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 28:
Žiadosť ŠJ pri ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie diétneho
stravovania
Dr. Ivanovičová - komisia školstva tento návrh neodporučila z dôvodu, že táto základná škola má vážnejšie
problémy a potrebu financovania ako diétne stravovanie.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženej žiadosti:
UZNESENIE č. 29/6/2018
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Finančná

komisia prerokovala žiadosť Základnej školy Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na
diétneho stravovania a neodpornčila poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na

zabezpečenie

tento účel.
Hlasovanie:
za: 1 (Ivona Vicianová)
proti: O
zdržal sa: 3 (Klaudia lvanovičová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
Predložená žiadosť nebola schválená.

K bodu 29:
Žiadosť ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu schodov do ŠJ
H. Hollá- tie schody sú skutočne v katastrofálnom stave, mesto je povinné ich opraviť, aby boli bezpečné pre
deti. Určite je potrebné opraviť schody aj zábradlie, požadovaných 1.200 eur n ie je veľa.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženej žiadosti:
UZNESENIE č. 30/6/2018
Finančn á komisia prerokovala žiadosť Základnej školy Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na
opravu schodov do školskej jedálne a odporučila poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na
tento účel.
Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložená žiadosť bola schválená.

K bodu 30:
Žiadosť o prerokovanie požiadavky na1omcu Kamenárstvo Blaško, s.r.o. o odpustenie platby
nájomného v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1954/27358/2016 a nesúhlas
s vyúčtovacími faktúrami za roky 2016 a 2017
Predsedkyňa komisie navrhla, aby sa tento bod rokovania prelož il na nasledovné zasadnutie finančnej komisie
s tým, že je potrebné prizvať p . Blašku z dôvodu objasnenia skutočností uvedených v žiadosti.
Hlasovanie:
za : 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Ján Štrba, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
K bodu 31 :
Rôzne
Do bodu rôzne nebol predložený žiaden návrh, ani materiál.
K bodu 32:
Záver
Predsedkyňa

komisie

poďakovala

prítomným za

účasť

na zasadnutí a

ukonči l a

zasadnutie

fi nančnej

komisie

o 18:40 hod.

V Zlatých Moravciach, 20.06.2018

~~

PaedDr. Klaudia
predseda komisie

lvanovičová

..df/;fu~)

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komis ie
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