Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 12. septembra 2018

Prítomní: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, MVDr. Marta Balážová, Ing. Ján Štrba, Henrieta Holá MBA,

Mgr. Roman Šíra, Ing. Iveta Szobiová

Ospravedlnení: Ing. Erika Gráczová, PhannDr. JUDr. Ivona Vicianová
Prizvaní a hostia:

Ing. Marian Kováč, prednosta MsÚ
JUDr. Alžbeta Esterková, hlavný kontrolór mesta
Mgr. art. Zuzana Mičkeová, riaditeľka ZUŠ
Mgr. Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ Robotnícka
Ján Korista, zastupujúci riaditeľ Tsm
Bc. Simona Holubová, riaditeľka Mskš
Patrik Blaško, konateľ Kamenárstva Blaško, s.r.o.
Program:

1.

Otvorenie
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o.
k30.06.2018
3. Návrh Dodatku č. l k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín Mesta Zlaté Moravce zo dňa
2.

30.07.2016

4.

Návrh Zásad odmeňovania členov Redakčnej rady Tekovských novín
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2018 rozpočtovým opatrením
č. 1/2018
6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik
k30.06.2018
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k30.06.2018
8. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018
rozpočtovým opatrením č.3/2018
9. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby
mesta na rok 2018 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2018
1 O. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 4/2018
11. Návrh príspevkovej organizácie Technické služby mesta na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
12. Žiadosť o prerokovanie požiadavky nájomcu 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
13. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2 k30.06.2018
14. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1 k30.06.2018
15. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25 k30.06.2018
16. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 30.06.2018
17. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
k30.06.2018
18. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 16/2018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
19. Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2018
20. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 21/2018
21. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni na projekt „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce"
5.

22. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou na podporu

poskytovania opatrovateľskej služby na projekt „Opatrovateľská služba v meste Zlaté Moravce"
23. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti budovania systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy na projekt „Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
v meste Zlaté Moravce"
24. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok 2019 v rámci Oblasti A.

Ochrana ovzdušia na projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce
nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií"

25. Žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného za rok 2017 - schválenie Dodatku č.3

k nájomnej zmluve

26. Žiadosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. o schválenie investičného zámeru na roky 2019 až 2027 -

schválenie dodatku č.6 k nájomnej zmluve

27. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania návrh a na zmenu

Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č. 22/2018

28. Žiadosť Box Club Zlaté Moravce o namontovanie elektronických meračov
29. Rôzne
30. Záver

K bodu 1: Otvorenie

������

Rokovanie komisie otvorila o 15:30 hod. predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných
prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomná je nadpolovičná
väčšina členov komisie.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o stiahnutí bodu č. 23 Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v oblasti budovania systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na
zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy na projekt „Zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy v meste Zlaté Moravce" z programu zasadnutia:

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený a materiál k bodu č. 23 bol stiahnutý z rokovania komisie.
Následne predsedkyňa komisie dala hlasovať o programe zasadnutia bez bodu 23:

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr.Balážová, Holá MBA, Ing.Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.

bodu 2:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.
o. k30.06 .2018

K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Bc. Simona Holubová, riaditeľka príspevkovej organizácie MSKaŠ.

Ing. Štrba - navrhoval doplniť v tabuľkách o plnení rozpočtu 4. stÍpec „percento plnenia" v textovej časti správ
rozpočtových a príspevkových organizácií
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.1/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p. o. k 30.06.2018 a vzalaju na vedomie.
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Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa:O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.

K bodu3 :
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín Mesta Zlaté Moravce zo dňa
30 .07 .2016
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Bc. Simona Holubová, riaditeľka príspevkovej organizácie MSKaŠ,
'
ktorá vysvetlila dôvod predloženia tohto dodatku.
Ing. Štrba - vyjadril nesúhlas s tým, aby boli členovia Redakčnej rady platení formou odmeny, má to byť
neplatená, čestná funkcia
H. Holá - súhlasila s Ing. Štrbom
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.2/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín Mesta
Zlaté Moravce zo dňa 30.07.2016 a neodporučila ho predložiť do mestskeho zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. lvanovičová)
proti:3 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová)
zdržal sa: O
Predložený návrh nebol schválený.

K bodu4 :
Návrh Zásad odmeňovania členov Redakč�_.!1!!1 Tekovských novín

�

K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Bc. Simona Holubová, riaditeľka príspevkovej organizácie MSKaS.
Bc. Holubová - vysvetlila dôvody na zmenu odmeňovania členov Redačnej rady
Členovia komisie Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová vyjadrili nesúhlas s odmeňovaním za členstvo
v Redakčnej rade.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 3/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh Zásad odmeňovania členov Redakčnej rady Tekovských novín
a neodporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. Tvanovičová)
proti : 3 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová)
zdržal sa: O
Predložený návrh nebol schválený.

K bodu5:
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č. 1/2018
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Bc. Simona Holubová, riaditeľka príspevkovej organizácie MSKaŠ,
ktorá uviedla, čo všetko je predmetom návrhu na zmenu rozpočtu.
Ing. Štrba - súhlasí zo zmenou rozpočtu okrem bodu o odmeňovaní členov Redakčnej rady
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 4/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok
20 1 8 rozpočtovým opatrením č. 1 /20 1 8 neodporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Strana 3 z 15

Hlasovanie:

za: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. Ivanovičová)
proti: O
zdržal sa: 3 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová)
Predložený materiál nebol schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu bez navýšenia prísepevku na odmeňovanie členov
Redačnej rady:

UZNESENIE č. 5/9/2018

Finančná komisia prerokovala návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 20 1 8
rozpočtovým opatrením č. 1/201 8 bez navýšenia p�íspevku na odmeňovanie členov Redakčnej rady
Tekovských novín a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 3 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová)
proti : O
zdržal sa: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. lvanovičová)
Predložený návrh bol schválený.

K bodu6:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie' Službyt Zlaté Moravce mestský
odnik k 30.06.2018

Ing. Štrba - nevidí opodstatnenie prikladania Monitorovacej správy k rozpočtu príspevkovej organizácie,
monitorovacie správy sú formálne. Zároveň sa spýtal, v akom priebehu je odovzdávanie Bytového domu na
Ul 1. mája do vlastníctva mesta.
Ing. Szobiová - správy, ktoré nám organizácie predložia nechávame v nezmenenej forme, monitorovacie
správy predkladajú organizácie zriaďovateľovi, potrebujeme ich ako podklad k spracovaniu monitorovacej
správy za Mesto.
Ing. Kováč - ViOn a.s. už obdržal časť platby za Bytový dom na Ul. 1. mája, bytový dom je už vo vlastníctve
Mesta, bol zapísaný prevod vlastníctva na katastri.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 6/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce mestský podnik k 30.06.2018 a vzalaju na vedomie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.

!:K bodu7:

�práva o _plnení rozpočtu a hospodárení_ P.rí��ey!<ovej organizá�ie Technické služby me�ta k 30.06.2018
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný p. Ján Korista, zastupujúci riaditeľ príspevkovej organizácie.

Ing. Štrba - vyjadril pochvalu predloženého materiálu, podľa neho je to najlepšia spracovaná správa po
formálnej stránke z predložených materiálov
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 7/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby mesta k 30.06.201 8 a vzalaju na vedomie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
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K bodu 8:
Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková orgaóizácia na rok 2018
roz očto:rim ORatrenim č. 3/2018

K tomuto bodu rokovania bol prizvaný p. Ján Korista, zastupujúci riaditeľ príspevkovej organizácie.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.

8/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková
organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.

ltK 'bodu 9:

š
'
. ďovatel'a pre pnspev&ovu
. •··e s1uz"by
' 1• ' orgamza' c1u Techn1c"'
Navrh na zvy eme prJSpevk u z rozpočtu zna
mesta na rok 2018 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a
!podprogralDov rozpočtoyýl!IJrnatrenim č. 20/2018
'

·

•

•

___

K tomuto bodu rokovania bol prizvaný p. Ján Korista, zastupujúci riaditeľ príspevkovej organizácie.

MVDr. Balážová - zaujímala sa o nové odpadové nádoby, kde budú umiestnené
PaedDr. Ivanovičová - chcela vyriešiť problém s otvorenými kontajnermi na odpad
p. Korista - odpovedal na otázky ohľadom nových 1.100 1 odpadových nádob, ktoré majú nahradiť doterajšie
kovové na štyroch nových stanovištiach na uliciach Staničná, Nitrianska, pri bytovom podniku, štvrtú lokalitu
neupresnil. Uviedol, že v prípade umiestnenia starých kontajnerov na nové stanovištia by financie od mesta
nežiadali.
Ing. Štrba - maJ pripomienku, či sa nedajú tieto náklady zahrnúť do rozpočtu, nakoľko podľa neho sú to všetko
predpokladané veci
p. Korista - pri zostavovaní rozpočtu nebola v pláne výmena kontejnerov
PaedDr. lvanovičová - sa opýtala na žiadosť o zvýšenie príspevku na verejné priestranstvá vo výške 1.900 Eur
p. Korista - Technické služby zabezpečujú pitnú vodu na Martiských breh, čo malo byt' iba dočasné riešenie,
z dôvodu vybudovania vodovodu. Ten však zatiaľ nie je v prevádzke, preto Technické služby žiadajú
navýšenie príspevku do rozvoz pitnej vody. Ďalej je v tejto položke nájomné za verejné toalety na ihrisku na
Mojmírovej ulici.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 9/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú
organizáciu Technické služby mesta na rok 2018 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok
2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2018 a odporučila ho predložiť do
mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

!K bodu 10:
Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018
!rozpočtovým opatrením č. 4{2018
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný p. Ján Korista, zastupujúci riaditeľ príspevkovej organizácie.

Ing. Štrba - zaujímal ho transfer vo výške 1.000 Eur na odchodné do dôchodku
PaedDr. Ivanovičová - obrátila sa na p. Koristu, prečo sa neuložil elektrický kábel na ihrisku a nezabezpečilo
sa to tak, ako bola s ním dohodnutá.
Potom sa obrátila na Mgr. Šíru a mala výhrady ohľadom herného centra a ihriska na ZŠ Mojmírovej. Uviedla,
že nainštalovanie svetiel je zlé, svetlo svieti obyvateľom bytoviek do izieb, pýtala sa prečo elektrikár TSm,
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ktorý sa mal podieľať na elektroinštalácii na ihrisku nebol na tieto práce prizvaný, vyjadrila rozhorčenie so
zapojením iného elektrického kábla, ako bolo s TSm dohodnuté. Ďalej uviedla, že sa to malo predpripraviť
aby boli štyri lampy, ktoré by zabezpečovali osvetlenie tmavých priestorov ihriska. Zároveň vyjadrila nesúhlas
s angažovaním Mgr. Šíru v rámci tohto projektu. Spýtala sa, či mesto nemá stavebné oddelenie a stavebný
dozor na túto stavbu.
Mgr. Šíra - argumentoval, že celý projekt bol konzultovaný s primátorom mesta. Elektrický kábel, ktorý sa
uložil do zeme má nadpriemernú kapacitu, preto nebolo nutné riešiť ďalšie napájanie. Svetlá neboli
naištalované, pretože primátor mesta nesúhlasil s ich inštaláciou nakoľko herné centrum bude otvorené v lete
do 21:00 hodiny, preto nie je nutné ďalšie osvetlovanie areálu. Na otázku, prečo nebol prizvaný mestský
elektrikár, Mgr. Šíra odpovedal, že dodávateľ nemohol čakať na elektrikára, ktorý si v tom čase čerpal
dovolenku, čo však nezvýšilo náklady, pretože dodávateľ všetky práce vykonal na vlastnú réžiu. Kábel je
uložený v zemi, je naslučkovaný a v prípade potreby je možné pripojiť sa cez koncovku.
Ďalej spomenul, že ihrisko bude disponovať trávou, ktorého zavlažovanie zabezpečí studňa s regulačnou
ponorkou. Ihrisko je na 95 percent hotové, dodávateľ ho v oriebehu pár dní odovzdá.
PaedDr. lvanovičová - opakovane povedala, že obyvatelia požadujú 4 svetlá, aby bolo ihrisko osvetlené
a mohlo byt' monitorované, aby bol dohľad nad mládežou, ktorá sa tam vo večerných hodinách zhromažďuje.
Zdôraznila, že p. Šíra dal zakopať kábel do zeme, hoci to nebolo v projekte a druhý elektrický kábel, ktorý ona
'
požadovala sa neriešil.
Mgr. Šíra - projektant z PRONSTAV-u sa vyjadril, že nie je potrebný ďalší kábel, keď ten tam už je a má
dostatočne vysokú kapacitu, aby bolo možné ďalšie využitie a pripojenie v prípade požiadaviek na elektrickú
energiu
Ing. Štrba - požiadal o skončenie tejto diskusie
MVDr. Balážová - uviedla, že ľudia sa sťažujú na silné svetlo, svieti im do okien okolitých bytoviek, treba
svetlá nastaviť
Mgr. Šíra - svetlá sú teraz skúšobne nastavené, prestavia sa
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.10/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková
organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 4 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, Mgr. Šíra)
proti : 1 (PaeDdr. Ivanovičová)
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.

IK bodu11:
�ávrh príspevkovej Qrganizácie _Tecfmické služby me!_ta J!a odpísan� !le:yymožiteľných pohľadávok
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný p. Ján Korista, zastupujúci riaditeľ príspevkovej organizácie.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.11/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh príspevkovej orgamzac1e Technické služby mesta na odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok a súhlasila s odpísaním pohľadávok v zmysle predloženého návrhu:
pohľadávka voči spoločnosti STA WBY, s.r.o. za faktúry (č. 1410493, č. 1410358, č. 1410256) v celkovej
výške 980,89 Eur

Hlasovanie:

za: 4 (Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
neprítomná: MVDr. Balážová
Predložený návrh bol schválený.
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K bodu 12 :
Žiadosť o prerokovanie požiadavky naJomcu Kamenárstvo Blaško, s.r.o. o odpustenie platb�
nájomného v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1 954/27358/2016 a nesúhlas s
�účtovacími faktúrami za rokY,2016 a 2017
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný pán Patrik Blaško, konateľ Kamenárstva Blaško, s.r.o.
p. Blaško - uviedol celú chronológiu ohľadom prenájmu nebytových priestorov a platieb za energie. Zmluvu
som uzatváral s riaditeľom Záhradníckych služieb, p. Tomajkom. Počas užívania priestorov som začal
využívať väčšiu plochu, no po výmene riaditeľa Záhrad�íckych služieb v roku 2016 mi bolo zabránené vstúpiť
do svojej predajne. To zapríčinilo neplatenie nájomného z mojej strany. V tej dobe som priestory využíval
minimálne, preto nesúhlasím s vyúčtovacími faktúrami za energie. Zároveň svoju predajňu v období december
- marec nevyužívam a zdá sa mi neadekvátne platiť požadovanú sumu.
Ďalej poznamenal, že sa pokúšal riešiť tento stav rekonštrukciou priestorov a úspornými spotrebičmi
vo vlastnej režii, no nenastala žiadna zmena, nebolo mi to nikde zohľadnené. Svoje námietky som riešil s Ing.
Vaškovičovou, ktorá mi nevedela odpovedať, kto vypočítal preddavkové sumy za energie.
PaedDr. Ivanovičová - pripomenula p. Blaškovi, že sa s Ing. Vaškovičovou dohodli na dodaní podkladov,
k novému prepočtu, ktoré doteraz nedodal
Ing. Štrba -nájomné súhlasí podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná. Nemám problém zníženia nájomného podľa
návrhu, ale so znížením za energie nesúhlasím, nakoľko v budove nie sú nainštalované merače a spotreba tepla
sa prepočítava podľa prenajatej plochy. Zálohové platby nie sú podstatné, lebo sa robí ročné zúčtovanie
spotreby energií.
p. Blaško - opakovane uviedol, že suma za zálohy energií sa mu vidí neprimeraná
Ing. Štrba - súhlasili ste s nájmom v tejto budove, vedeli ste, v akom je stave, v prípade, že nesúhlasíte s
podmienkami môžete ukončiť nájom, odstúpiť od zmluvy
PaedDr. Ivanovičová - podpísali ste nájomnú zmluvu a tým ste súhlasili s týmito zálohovými platbami, aj
s ostatnými podmienkami
p. Blaško - zaplatím nedoplatky za energie, ale požadujem namontovať merače
JUDr. Esterková- uviedla, že meradlá musia byť namontované do celej budovy,
PaedDr. Ivanovičová - pán Blaško, mali ste požiadať pri zveľaďovaní majetku o úľavu. Zároveň podotkla, že
mesto má najnižšie nájomné, nižšie, ako majú súkromníci.
p. Blaško - pre mňa je toto nájomné najvyššie, lebo energie mám v tejto budove veľmi vysoké a znova sa vrátil
k nekorektnosti vyúčtovacích faktúr. Spomenul rozrátavanie vody na budovu i na jednotlivé osoby a úniky
tepla cez okná.
Ing. Štrba- nájomné je podľa zmluvy, teplo je rozpočítané podľa m2, elektrická energia nie je problém, podľa
toho, ako sa p. Blaško vyjadril
H. Holá - uviedla, že vyúčtovanie za kúrenie bolo skutočne vysoké, radiátory sa nedajú regulovať. Oprava
kotolne a výmena kotlov nezmenila stav.
Mgr. Šíra - vyjadril začudovanie a nespokojnosť nad tým, že doteraz nezažil takúto tému rozoberať na
finančnej komisii. Keby sme mali takýchto bodov viac, budeme rokovať do jedenástej večer.
Ing. Kováč - stav môže zmeniť regúlácia miestnostní a namonotvanie meračov
PaedDr. Jvanovičová - pokiaľ sa nevymenia okná, spotreba tepla nebude nižšia. Spätne za staré roky tento
problém nevieme riešiť. Odporučila p. Blaškovi, aby sa skontaktoval s Ing. Vaškovičovou a predložil jej
podklady k prepočtu zálohových platieb.
p. Blaško - upozorňuje, že rekonštrukcia budovy môže byt' komplikovaná z dôvodu umiestnenia
v pamiatkovej zóne
H. Holá- Šípkarský klub Zlaté Moravce si nechal vypracovať predbežnú cenu za výmenu okien a otvorových
konštrukcií, ktorá je vo výške 120.000 Eur
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

Hlasovanie:
za: O
proti: O
zdržal sa: O
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nehlasovali: 5 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová, Mgr. Šíra, PaedDr. Ivanovičová)
Za Žiadosť o prerokovanie požiadavky nájomcu Kamenárstvo Blaško, s.r.o. o odpustenie platby nájomného v
zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1 954/27358/2016 a nesúhlas s vyúčtovacími faktúrami za
roky 201 6 a 201 7 sa nehlasovalo.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka výhradne odpustenie platby nájomného pre
nájomcu Kamenárstvo Blaško s.r.o. v zmysle predloženej žiadosti:

UZNESENIE č.12/9/2018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť o prerokovanie požiadavky nájomcu 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 a odporučila odpustiť nájomné vo výške 240 Eur za
obdobie od 01.01.2016 do 29.02.201 6 z dôvodu nemožnosti využívať prenajaté priestory z dôvodov na strane
prenajímateľa.
-

Hlasovanie:

za: 4 (Holá MBA, Ing. Štrba, MVDr. Balážová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: 1 (PaedDr. lvanovičová)
Predložený návrh bol schválený.

K bodu13:
Správa o P.lnení roz�čtu roz

tove· organizácie Základnej škol)', Mojmírova2 k30.06.2018_��-

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.13/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova
2 k 30.06.201 8 a vzala ho na vedomie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.

S .ráva o plnení ro

"tu roz�tove o�anizácie Základnej š�<!!YJ_Prjbinova 1 k30 .06.2018
·

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.14/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1
k 30.06.2018 a vzala ho na vedomie.

masovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15:
Správa o plnení roz�tu roz�tovej organizácie Základnej škoJy_, Robotnícka25 k30.06.2018
K tomuto bodu rokovania bola prítomná Mgr. Dudášová, riaditeľka základnej školy.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.15/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka
25 k 30.06.201 8 a vzala ho na vedomie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
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bodu16:
Správa o lnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 30.06.2018

__.

____

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 17/9/2018
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola
k 30.06.2018 a vzala ho na vedomie.

ffiasovanie:

5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
za:

K bodu17:
Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k
B0.06.2018

Ing. Štrba - mal otázku na kapitálové príjmy, ktorých čerpanie je na 5 percentách, kedy budú naplnené
Ing. Szobiová - vysvetlila, že kapitálové príjmy sú tvorené najmä z transferov (NSK, ZVaK, MDVaRR),
ktorých predpoklad plnenia je v druhom polroku 2018
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.16/9/2018

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2018, vzala ju na vedomie a odporučila predložiť do mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa:O
Predložený materiál bol jednomysel'ne schválený.

K bodu18:
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtoti'm opatrením č. 16/2018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.17/9/2018

Finančná komisia prerokovala Informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2018 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov, vzala ju na vedomie a odporučila predložiť do mestského zastupiteľstva..

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
lK bodu 19:
Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu
ozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 19/2018

Mgr. Šíra - sútažili sme spolu en bloc (hromadne), preto nerozumiem navýšenie z 30.000 Eur na 55.000 Eur.
V sume je započítaná obnova ulíc a odstavná plocha a za toto navýšenie by mal byt' zodpovedný referent na
stavebnom oddelení.
MVDr. Balážová - navýšenie o 100 percent je neúnostné, pritom schvaľovanie ulíc bolo v rozpočte. Toto sa
nevedelo pri schvaľovaní navýšenia financií na komunikácie v apríli? Kto spracoval podklad na potrebnú
výšku finančných prostriedkov?
Ing. Szobiová - v apríli ešte nebola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu komunikácií
Ing. Kováč - predbežnú sumu vytvorila externá finna PRONSTAV a pri verejnej sútaži nikto nespÍňal
finančné kritériá, stavebné úpravy komunikácií a spevnených plôch sa vysúťažili drahšie, ako bolo podľa
projektov
Ing. Szobiová - po schválení tohto návrhu sa opraví väčší rozsah ulíc ako bolo pôvodne plánované
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Ing. Kováč - uviedol, ktoré ulice sa zveľadia. Rámcové zmluvy sa uzatvorili s firmou STRABAG s.r.o. a ViOn
a.s.
Mgr. Šíra - navrhol, aby sa do rozpočtu začlenili peniaze na krytie takýchto projektov peniaze
Ing. Szobiová - krytie v rozpočte na projektové dokumentácie bolo vytvorené, ale nebolo dostatočné
a kapitálky mohli byť čerpané až v apríli po schválení čerpania rezervného fondu
Ing. Kováč - dodal, že mnohé projekty sú viazané aj na eurofondy
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.18/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce .na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
'
rozpočtovým opatrením č. 19/2018 a neodporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie
z dôvodu nedostatočného zdôvodnenia navýšenia finančných prostriedkov na stavebné úpravy komunikácií.

Hlasovanie:

Za: 2 (PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
Proti: O
Zdržal sa: 3 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba)
Predložený návrh nebol schválený.

K bodu 20:
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
ozJ>.01toyý;m OP,atren=í;;;;:m;;;,.č=·c..=2=:..:/2=-0;:;.:1"""8'--------

Ing. Štrba, Holá MBA, MVDr. Balážová vyjadrili súhlas s predloženým návrhom,okrem odmeňovania členov
Redakčnej rady Tekovských novín.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.19/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2112018 a neodporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. Ivanovičová)
proti :O
zdržal sa: 3 (Ing. Štrba, Holá MBA, MVDr. Balážová)
Predložený návrh nebol schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, bez navýšenia príspevku pre príspevkovú organizáciu
Mestské stredisko kultúry a športu p. o. s účelovým určením na odmeňovanie členov Redakčnej rady
Tekovských novín:

UZNESENIE č.20/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2112018 bez navýšenia príspevku pre príspevkovú
organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. s účelovým určením na odmeňovanie členov Redakčnej
rady Tekovských novín a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie s týmto
pozmeňujúcim návrhom.

Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Štrba, Holá MBA, MVDr. Balážová)
proti: O
zdržal sa: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. Ivanovičová)
Predložený návrh bol schválený.

[ K,bodu21:

. ž·
. novyc
,
. fimancny. praspevo
.
. ha
Navrh na predlozeme iadosti o nenavratny
k na podporu poskytovama
existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni na P,rojekt ,J>enný stacionár v meste Zlaté M�ravce"
"

.

"

MVDr. Balážová - uviedla, že túto budovu nám STELLA ešte nevrátila, máme tam nájomnú zmluvu
JUDr. Esterková - pýtala som sa na to, údajne nie sú prekážky na predloženie žiadosti o dotáciu
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Viacerí členovia nesúhlasili s výberom budovy, najmä z dôvodu právnych problémov, nakoľko so
spoločnosťou STELLA, DSS n.o. je mesto v právnom spore, STELLA zatiaľ nevrátila mestu klúče, rieši sa
odvolanie na krajskom súde, nájomná zmluva končí v roku 2019.
Ing. Štrba - prečo chceme dávať toľko peňazí do tejto starej budovy, nemôžeme radšej vybudovať novú
budovu na stacionár? Navrhujem predať budovu, ktorú mesto navrhuje rekonštruovať na denný stacionár a
postviť nové zariadenie.
PaedDr. Jvanovičová- nesúhlasí odpredať budovy mesta
H. Holá- poukázala na havarijný stav Kina Tekov a budovy na Župnej ulici
Mgr. Šíra - vyjadril názor, že mestské budovy je potrebné riešiť koncepčne, spracovať materiál a informácie
pre poslancov, ako bude naložené s mestskými budovami, ktoré sú nerentabilné a ako bude naložené s príjmom
za odpredaj z týchto budov. Zároveň vypracovať koncept na investíciu do nových budov, prípadne
rekonštrukcie existujúcich budov, napr. nadstavba Domu služieb a rozšírenie možnosti prenájmu.
JUDr. Esterková- u poslancov panuje názor, že mestské budovy sa predávajú pod cenu
Ing. Kováč - zastupiteľstvo rozhoduje rovnako o predaji, ako aj o kúpe. Reagoval na názor členov komisie, že
sa istý mestský majetok predával pod cenu.
MVDr. Balažová - navrhla vybudovať Denný stacionár na ulici Slnečnej, kde je aj Komunitné centrum
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.2119/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadeniach na komunitnej úrovni na projekt „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce" a neodporučila ho
predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 2 (Mgr. Šíra, PaedDr. Jvanovičová)
proti : 2 (Ing. Štrba, Holá MBA)
zdržal sa: 1 (MVDr. Balážová)
Predložený návrh nebol schválený.

K bodu22 :
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou na podporu
po�'97tovania opatrovateľskej �lužby na Rrojekt „Opatrovatel'ská služba v meste Zlaté Mo.,.vce"
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.22/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s
výzvou na podporu poskytovania opatrovateľskej služby na projekt „Opatrovateľská služba v meste Zlaté
Moravce" a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

fK bodu24:
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok2019 v rámci Oblasti A.
Ochrana ovzdušia na projekt ,,Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce
nákupom čistiaceho zariadenia ozemných komuni�cií"
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.23/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok
2019 v rámci Oblasti A. Ochrana ovzdušia na projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v
meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií" a odporučila ho predložiť do
mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr. Balážová, Holá MBA, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
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P. Henrieta Holá MBA odišla zo zasadnutia komisie o 18: 15 hodine.

K bodu25:
Žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného 7.a rok 2017 schválenie Dodatku č. 3 k
nájom nej,�z=m
l u�v�
==
e�� ������������������������������
-

�

lng Štrba - opýtal sa, či suma 48.000 Eur je s DPH a či prebehla fyzická kontorola technického zodnotenia
budovy, nakoľko ekonomické oddelenie môže skontrolovať iba doklady
Ing. Szobiová- odpovedala, že fyzicky sa kontrola neuskutočnila a nejednalo sa o technické zhodnotenie, ale
o opravu prenajatých priestorov. Dokladovaná suma 48.000 Eur je s DPH.
PaedDr. lvanovičová- Nemocnica a.s. nemôže žiadať 09pustenie finančných prostriedkov za zájom spätne za
rok 2017 tým by sa porušila zmluva uzatvorená s Mestom, investície sa majú predložiť vopred. Dala návrh
aby právnička a kontrolárka Mesta preverili či sa neporušujú zmluvy.
Mgr. Šíra - žiadal preveriť zmluvy uzatvorené s Nemocnicou Zlaté Moravce a.s. a požiadal o vyjadrenie
právnika. V materiáli chýba informácia o preverení, či boli dokladované výdavky aj skutočne realizované.
MVDr. Balážová- rovnako žiadala vyjadrenie právnika o preverenie zmluvy uzatvorené s Nemocnicou Zlaté
Moravce a.s.
K tejto žiadosti sa priklonili aj ostatní členovia Finančnej komisie.
PaedDr. lvanovičová- vyjadrila nesúhlas s usmernením Nemocnice zo strany mesta
Ing. Szobiová - odpovedala, že Nemocnica požiadala o vykonannie opráv na prenajatej budove ešte v roku
2017. Po súhlase Nemocnice Zlaté Moravce a.s. s preúčtovaním úhrady nájomného za rok 201 7 podmienku
na zníženie nájomného splnili a môžu v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy požiadať o úpravu nájomného.
PaedDr. Ivanovičová - navrhla vypracovať právne stanovisko, či nebola závažným spôsobom porušená
nájomná zmluva, keď nemocnica neuhradila v r. 2017 splatné nájomné v termíne uvedenom v zmluve a či nie
sú porušované ostatné zmluvy uzatvorené s Nemocnicou Zlaté Moravce a.s„
Ing. Štrba- navrhol vykonať fyzickú kontrolu realizovaných dokladovaných prác na oprave prenajatej budovy
a predložiť písomnú správu do finančnej komisie
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

masovanie:

za: O
proti: O
zdržal sa: O
nehlasoval: 4 (MVDr. Balážová, Ing. Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
Za žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o zníženie nájomného sa nehlasovalo.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý zahŕňa:
1. doplnenie právnych stanovísk, či nebola porušená nájomná zmluva, keď Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
neuhradila nájomné za rok 2017 v termíne uzavretej v zmluve
2. vykonanie fyzickej kontroly realizovaných prác poverenou osobou a predloženie správy o výsledku
kontroly
3. predloženie právneho stanoviska a správy o kontrole realizovaných opráv do nasledujúcej Finančnej
komisii

UZNESENIE č.24/9/2018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného za rok 2017 schválenie Dodatku č.3 k nájomnej zmluve a žiada do nasledujúcej finančnej komisie predložiť právne
stanovisko, či nebola závažným spôsobom porušená nájomná zmluva, keď Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
neuhradila v r. 2017 splatné m\jomné v termíne uvedenom v zmluve a správu o vykonaní fyzickej kontroly z
preverenia dokladovaných prác v prenajatých priestoroch Nemocnice Zlaté Moravce a.s. vo výške 48.000 Eur
s DPH, ktoré sú predmetom žiadosti o zníženie nájomného.

Hlasovanie:

za: 4 (MVDr.Balážová, Ing.Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
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K bodu26 :
Žiadosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. o schválenie investičného zámeru na roky 2019
schválenie Dodatku č. 6 k ná'omnej,"""z:;.;m
; l:.
;:
:;; u:;.;
.:v-=
e

až 2027

-

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_-

Ing. Szobiová- podľa platnej smernice má spoločnosť Bauer možnosť požiadať o zníženie nájomného alebo
zápočet do výšky 50 percent z investičného zámeru
PaedDr. Ivanovičová- žiadala rovnaké zaobchádzanie so všetkými nájomníkmi a za rovnakých podmienok
Ing. Szobiová - rokovania medzi Mestom a spoločnosťou Bauer prebiehali na profesionálnej úrovni.
Spoločnosť Bauer sa zatiaľ nevyjadrila k podmienkam, ktoré sme im poslali. Návrh dodatku obsahuje možnosť
požiadať o schválenie investičného zámeru a možnosť schválenia zápočtu vynaloženej investície s nájomným
alebo zníženie nájomného v prípade výdavkov neinvestičného charakteru. Zníženie nájomného je v dodatku
vo forme možnosti požiadať, teraz sa neschvaľuje. Dodatok obsahuje rovnaké podmienky ako má v zmluve
napr. Nemocnica Zlaté Moravce a.s.. Každá investícia alebo oprava a údržba sa bude posudzovať samostatne.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.25/9/2018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. o schválenie investičného zámeru na
roky 2019 až 2027
schválenie dodatku č.6 k nájomnej zmluve a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.
-

Hlasovanie:

za: 3 (MVDr. Balážová, Ing. Štrba, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: 1 (PaedDr. Jvanovičová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu27:
Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania návrh a na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
OP.atrením č.22/20 18
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.26/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu rozvoja
bývania návrh a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 22/2018 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:

za: 4 (MVDr. Balážová, Ing. Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

f K bodu28:

Žiado�'Box Club Zlaté Moravceo namontovanie elektronicl!.ích meračov

PaedDr. lvanovičová- podporí túto žiadosť, aby sa Mesto začalo zaujímať o zveľadovanie svojho majetku
Mgr. Šíra- nesúhlasím so samostatným riešením tejto žiadosti, nakoľko technik sa vyjadril, že nie je možné
riešiť merače pre jedného nájomníka. Nemám problém s riešením budovy ako celku, nech nám z mesta
predložia návrh riešenia na namontovanie meračov do celej budovy.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.27/9/2018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť Box Club Zlaté Moravce o namontovanie elektronických meračov a
neodporučila jej vyhovieť.

Hlasovanie:

za: 2 (MVDr. Balážová, PaedDr. Ivanovičová)
proti : 1 (Ing. Štrba)
zdržal sa: 1 (Mgr. Šíra)
Predložená žiadosť nebola schválená.

, K bodu2 9:
Rôzne

Žiadosti uvedené v tomto bode boli prerokované spolu s Bodom 15 za prítomnosti Henriety Holej MBA.
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K týmto bodom rokovania bola prítomná Mgr. Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ Robotnícka.

[Bod 2_9J!) Žiadosť ZŠ Robotnícka o �nutie finančnfch p)'Ostriedkov

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_.

Mgr. Dudášová - finančné prostriedky budú využité na projekt pre sociálne znevýhodnené deti
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom bode:

UZNESENIE č. 28/9/2 018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť ZŠ Robotnícka o posyktnutie finančných prostriedkov
spolufinancovanie projektu „Zabudnuté deti Indie" vo výške 135 Eur a odporučila jej vyhovieť.

na

Hlasovanie:

za: 5 (MVDr.Balážová, Holá MBA, Ing.Štrba, PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Šíra)
proti: O
zdržal sa: O
Predložená žiadosť bola jednomyseľne schválená.

Bod 2 9b) Žiadosť ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie diétneho
stravovania
�������·��

Mgr. Dudášová - v prípade zavedenia diétneho stravovania na našej škole by bola potrebná ďalšia kuchárka,
lebo tie, ktoré máme sú potrebné k príprave bežnej stravy pre deti. Kuchárka pre diétne stravovanie musí mať
osobitné školenie a naše kuchárky túto špecializáciu nemajú. Momentálne na našej škole nie je záujem o takéto
stravovanie, ale bolo by vhodné takéto stravovanie zaviesť v jednej ŠJ pre všetky školy a obedy by sa roznášali.
Požadované finančné prostriedky by boli využité na nákup nových spotrebičov, kuchynských riadov a mzdu
vyškolenej kuchárky. Aj keď Robotnícka škola nemá žiakov, ktorí potrebujú diétne stravovanie, v prípade jeho
zavedenia by bolo poskytované všetkým záujemcom o tento druh stravovania.
PaedDr Ivanovičová - uviedla, že dostala list od rodičov žiakov, ktorí žiadali o zabezpečenie diétneho
stravovania. Rozvoz stravy by mohla zabezpečovať pracovníčka zariadenia opatrovateľskej služby, ktorá robí
vodičku na nákupy a rozvoz stravy.
MVDr. Balážová - bude hlasovať len za spracované podklady, vyjadrila súhlas s predloženým zámerom, ale
podklady nie sú dostatočne pripravené, mesto musí najprv preveriť podmienky, za akých je možné
prevádzkovať diétne starvovanie tak, aby boli dodržané podmienky RÚVZ.
H. Holá - namietala, že všetky materiály nie je možné preštudovať za tak krátky čas. Súhlasím a podporujem
túto myšlienku, ale máme málo podkladov k rozhodnutiu a kontroly z RÚVZ sú prísne, následne môžu byt'
pokuty.
JUDr. Esterková - navrhla dopracovanie materiálov zo strany vedúcej oddelenia školstva p. Hollej
Ing. Štrba - požadoval konečné prejednanie bodu
Na základe žiadosti členov Finančnej komisie o doplnenie materiálov sa za žiadosť ZŠ Robotnícka nehlasovalo
a žiadosť bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí komisie.
Na základe požiadaviek členov komisie na doplnenie materiálov dala predsedkyňa komisie hlasovať
o nasledovnom návrhu:
Finančná komisia žiada preložiť do ďalšieho zasadnutia komisie materiál spracovaný oddelením školstva
a sociálnych vecí MsÚ, ktorý bude obsahovať:
1.
spracovanie a predloženie kompletného návrhu na riešenie dietného stravovanie pre všetky ZŠ v meste
2. presnú kalkuláciu výdavkov na zariadenie a vybavenie kuchyne, miezd a odvodov zamestnancov a rozvoz
stravy
spôsob zabezpečenia rozvozu stravy
3.

UZNESENIE č. 29/9/2 018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť ZŠ Robotnícka o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie
diétneho stravovania a žiadapriložiť do ďalšieho zasadnutia finančnej komisie materiál spracovaný oddelením
školstva a sociálnych vecí MsÚ, ktorý bude riešiť kompletný návrh na riešenie zavedenia dietného stravovania
pre všetky základné školy v meste, presnú kalkuláciu výdavkov na zariadenie a vybavenie kuchyne, miezd
a odvodov zamestnancov a rozvoz stravy, ako aj spôsob zabezpečenia rozvozu stravy.
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Hlasovanie:

za: 5 (MVDr.Balážová, Holá MBA, Ing.Štrba, PaedDr. lvanovičová, Mgr. Šíra)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomysľne schválený.
lK bodu 30:

!Záver

Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť i;ia zasadnutí a ukončila zasadnutie finančnej komisie
o 18:45 hodine.

V Zlatých Moravciach, 1 2 .09.2018

PaedDr. Klaudia Ivanovičová

predseda komisie

M�

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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