Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 09. októbra 2018

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Ing. Erika Gráczová, Ing. Ján Štrba, Mgr. Roman Šíra

Prizvaní a hostia:

Ing. Marian Kováč, prednosta MsÚ

Program:

1.

Otvorenie
2. 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. 25/2018
3. Návrh na zmenu uznesenia č. 893/2018 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.06.2018 Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných
finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe 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 20 I 8 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 14/2018
4. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2018
5. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 24/2018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
6. Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 a správa nezávislého audítora
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Zlaté Moravce
7. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zefektívnenie možností triedeného zberu
komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce zakúpením traktora"
8. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy v meste Zlaté Moravce"
9. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Wifi v meste Zlaté Moravce"
1 O. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zabezpečenie kamerového systému v meste Zlaté
Moravce - m.č. Chyzerovce"
11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia plochej strechy - ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce" do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, Zlaté Moravce
12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok s účtovnou hodnotou nižšou ako 3.500
Eur:
12.1. Návrh ekonomického oddelenia MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok
s účtovnou hodnotou nižšou ako 3.500 Eur
12.2. Návrh majetkovo-právneho oddelenia MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových
pohľadávok s účtovnou hodnotou nižšou ako 3.500 Eur
13. Žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného za rok 2018
schválenie Dodatku č. 3
k nájomnej zmluve
14. Žiadosť p. Martina Kociana o prenájom nebytových priestorov v budove Župného domu - financovanie
vybudovania inžinierskych sietí
15. Žiadosť občianskeho združenia Útulok Zlaté Moravce o. z. o poskytovanie príspevku na roky 2019 a 2020
16. Návrh na doplnenie Uznesenia č. 930/2018 o zmene účelu použitia finančých prostriedkov z Rezervného
fondu mesta
17. Návrh na schválenie Investičného zámeru „Rekultivácia skldáky Zlaté Moravce - Dobudovanie
uzatvorenie a rekultivácia"
18. Rôzne
19. 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.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
K bodu 2:

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
iopatrením č! 25/2018

PaedDr. Ivanovičová - oboznámila členov komisie o predloženom návrhu a dala hlasovať o predloženom
materiáli:

UZNESENIE č. 1/10/2018

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. 25/2018 odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
bodu 3:
Návrh na zmenu uznesenia č. 893/2018 z 36. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.06.2018
Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie
nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe 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
t
[p�ramov a podprogramov roznočtQl'.Ým.!matrením č. 14/2018
-

PaedDr Ivanovičová - oboznámila členov komisie o predloženom návrhu a dala hlasovať o predloženom
materiáli:

UZNESENIE č. 2/10/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu uznesenia č. 893/2018 z 36. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 20.06.2018 - Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru
na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe 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, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
Kbodu4:
Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok
2018

PaedDr. lvanovičová - oboznámila členov komisie o predloženom návrhu
MVDr. Balážová - skonštatovala, že návrch sa týka navýšenia rozpočtov pre Základné školy o preplatky zo
zdravotných poisťovní
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Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 3/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce n a
rok 2018 vrátane programov a podprogramov a návrh n a zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta
na rok 2018 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu S:
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 24/2018 na 7.áklade účelovo určených finančných prostriedkov

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 4/10/2018
Finančná komisia prerokovala Informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 24/2018 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov a vzala ju na vedomie a odporučila ju predložiť do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
IK bodu 6:
Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 a správa nezávislého audítora
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednot� Mesta Zlaté Moravce

MVDr. Balážová - podmienená správa audítora je z dôvodu tvorby rezervy na skládku TKO ?
Ing. Szobiová - áno, tieto dôvody boli uvedené aj v audítorskej správe za individuálnu účtovnú závierku
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 5/10/2018
Finančná komisia prerokovala Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 a správu
nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta Zlaté
Moravce a vzala ju na vedomie a odporučila ju predložiť do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7:
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt ,,zefektívnenie možností triedeného zberu
komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce zakúpením traktora"

PharmDr. JUDr. Vicianová- sa opýtala na typ traktora
Ing. Kováč - opdovedal, že traktor má multifunkčné využitie, dokáže čistiť aj chodníky
PaedDr. Ivanovičová - skonštatovala, že súčasné čistiace auto je malé, nepostačujúce a od budúceho roku sa
obce budú musieť starať o udržiavanie všetkých ulíc
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 6/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zefektívnenie možností
triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce zakúpením traktora" a odporučila ho predložiť
do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
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K bodu 8:
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt ,,Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy v meste Zlaté Moravce"

MVDr. Balážová - nie je mi jasné o čo sa presne jedná, investovanie 750.000 Eur na nové hlásiče je veľmi
veľa, pričom Mochovce zastrešujú ohlasovanie krízovej situácie, spolufinancovanie je vysoké
Ing. Kováč- Mesto financuje iba 5 percent z uvádzanej sumy
PaedDr. Jvanovičová- poktytie bude zastrešovať aj Prílepy a mestskú časť Chyzerovce
Ing. Kováč - vysvetlil, že ide o varovanie obyvateľstva do celého mesta, je to aj náhrada mestského rozhlasu.
Hlásiče budú fungovať na báze wifi spojenia v digitálnom rozhraní. Štátne frekvencie už nebudú dostupné,
budú sa musieť využívať súkromné frekvencie.
Holá MBA- Mochovce by mali zabezpečiť vyššie financovanie, pretože sme v spádovej oblasti
Ing. Kováč- zopakoval, že mesto sa finančne zapojí len rozmedzí 5 % čo je 37.500 Eur
PharmDr. JUDr. Vicianová - Mochovce majú iba signalizačné hlásiče
Holá MBA - navrhla požiadať Mochovce o vyššiu finančnú podporu
Ing. Kováč - Mochovce prispievajú 34.775 Eur formou dane za umiestnenie jadrového zariadnia. Tento projekt
bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál. Zabezpečí informovanosť pre všetky mimoriadne udalosti
v meste.
Holá MBA- SMS služba mala problémy, pretože informuje až po akcii
Ing. Kováč - nevýhodou SMS služby je v tom, že funguje len pre J'udí, ktorí si o službu požiadali. Tento
projekt bude spoľahlivejší. Uviedol, že SMS systém, ktorý má mesto teraz je iba doplnkový, na odber SMS
správ sa neprihlásili všetci občania, čiže sa jedná iba o vybranú skupinu občanov, ktorí dostávajú informácie.
PaedDr. lvanovičová - SMS služba vypadla v tomto roku už 3 krát, pretože ak májú ľudia nahlásených viacej
správ, tak sa posielanie posunie a SMS-ky prídu neskôr.
Holá MBA- zopakovala návrh, aby mesto vyvolalo rokovanie s Jadrovou elektrárňou Mochovce so žiadosťou,
aby AE Mochovce prispelo na tento projekt, nakoľko 37.500 Eur je vysoké spolufinancovanie
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu:

UZNESENIE č. 7/10/2018
Finančná komisia prerokovala návrh, aby mesto vyvolalo rokovanie s Jadrovou elektrárňou Mochovce
o možnosti poskytnutia príspevku na projekt „Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou
klímy v meste Zlaté Moravce".
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 8/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Zlaté Moravce" a neodporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 2 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová)
proti : O
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Henrieta Holá)
Predložený návrh nebol schválený.
:K bodu 9:

.Návrh ��_predl()žen� tiadgstj_o d�Í!Íc�u. na p.rojek�„1Wifi v me�te Zlaté M()ravce"

.

Ing. Kováč - celý projekt by mal stáť 15.000 Eur, pričom spolufinancovanie je iba LOOO Eur. Malo by sa
vytvoriť 6 prístupových spotov, kde by bolo možné voľné Wift pripojenie.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 9/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Wifi v meste Zlaté
Moravce" a odporučila ho schváliť.
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Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10:
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu na projekt „Zabezpečenie kamerového systému v meste Zlaté
Moravce - m.č. Chyzerovce"

PaedDr. Ivanovičová - prečo boli vybraté Chyzerovce na umiestnenie kamery ? Už tri roky žiadame
umiestnenie kamery na ul. 1. mája pri Denné centrum. Umiestnenie prisľúbil ešte bývalý riaditeľ TSm, p.
Branislav Varga. Pri najbližšej výzve sa treba zamerať na túto lokalitu.
MVDr. Balážová - pán Varga nemal nič spoločné s umiesťovaním kamier. Kamery by sa mali umiestniť
v Chyzerovciach pri Kultúrny dom.
Ing. Kováč- zabezpečnie kamerovým systémom sa rieši postupne a každý rok sa žiada dotácia z MV SR
PaedDr. lvanovičová - na budúci rok sa musí myslieť na požiadavku umiestnenia kamier na ul. 1. mája pri
Dennom centre.
Členovia komisie sa kladne vyjadrili k návrhu predsedkyne komisie.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 10/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na projekt „Zabezpečenie kamerového
systému v meste Zlaté Moravce - m.č. Chyzerovce" a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva
na schválenie.

Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11:
Návrh na zverenie nehnutel'ného majetku mesta ,,Rekonštrukcia plochej strechy - ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce" do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotníclca ul. č. 25, Zlaté
Morav..:oc_:;,,
e
_
_

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 11/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia plochej strechy
- ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce" do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č.
25, Zlaté Moravce a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12.1:
Návrh ekonomického oddelenia MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových
pohľadávok s účtovnou hodnotou nižšou ako J.�O Eur

Ing. Szobiová - pohľadávky sa väčšinou týkajú nezaplatených faktúr za služby spojené s pohrebmi zosnulých
ešte po bývalých Záhradníckych službách mesta
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 12/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh ekonomického oddelenia MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania
nedaňových pohľadávok s účtovnou hodnotou nižšou ako 3 .500 Eur v celkovej výške 1.186,92 Eur a dala
k nemu kladné stanovisko.
Súhlasila s upustením vymáhania od nasledovných pohľadávok:
1. Ing. Mária Bánska: neuhradená fa. č. 565/2009 za pohrebno-cintorinske služby vo výške 348,00 Eur
manko na tovare a schodku v pokladnici v stánku TIK vo výške 237,13 Eur
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neuhradená fa. č. 20140094VFA za služby spojené s pohrebom vo výške 326,58 Eur
2. Mária Kotlárová:
neuhradená fa. č. 20140091VFA za služby spojené s pohrebom vo výške 249,98 Eur
3. Peter Šarkozi:
4. SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.: neuhradená fa. č. 39/2010 za dodanie tovaru vo výške 25,23 Eur
Hlasovanie:

za: 3 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová)
Predložený návrh bol schválený.
K bodu 12.2 :
Návrh majetkovo-právneho oddelenia MsÚ na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových
�pohľadávok s účtoynou hodnotou �!fšou ako 3.500 Eur

Ing. Szobiová- všetky pohľadávky sú s nižšou hodnotou ako 3.500 Eur a už sú premlčané
PaedDr. lvanovičová - bola prekvapená, že ľuďom, ktorých osobne pozná a podnikajú v meste sa budú
odpisovať pohľadávky voči mestu. Položila otázku, prečo sa nevymáhali skôr.
PharmDr. JUDr. Vicianová - pohľadávky sú dávno premlčané. Spýtala sa na exekúciu voči spoločnosti AIR
1, s.r.o. a kto je konateľom spoločnosti
Ing. Szobiová - táto spoločnosť mala viacerých vlastníkov, každý konateľ sprostredkovával iné služby
Ing. Kováč- súd exekúciu zamietne z dôvodu premlčania
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 13/10/2018
Finančná komisia prerokovala Návrh majetkovo-právneho oddelenia MsÚ n a trvalé upustenie od vymáhania
nedaňových pohľadávok s účtovnou hodnotou nižšou ako 3.500 Eur v celkovej výške 8.883, 1 O Eur a dala
k nemu kladné stanovisko.
Súhlasila s upustením vymáhania od nasledovných pohľadávok:
1. Marián Debnár: nedoplatok na nájomnom z nebytových priestorov za rok 2008 vo výške 2.046,92 Eur
2. Milan Lapšo: nedoplatok na nájomnom z nebytových priestorov za roky 2007, 2008 vo výške 2.333,95 Eur
3. Martin Malý: nedoplatok na nájomnom z nebytových priestorov za roky 2007, 2008 vo výške 2.510,61 Eur
4. AIR 1, s.r.o.: nedoplatok na nájomnom z nebytových priestorov za roky 2009,2010 vo výške 1.991,62 Eur
Hlasovanie:

za: 3 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová)
Predložený materiál bol schválený.
íK bodu 13:
fžiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného za rok 2018 schválenie Dodatku č. 3
:"k nájomnej �luye
-

____

Ing. Szobiová - nemocnica predložila novú žiadosť o zníženie nájomného za rok 2018. Máte predložené nové
stanovisko od JUDr. Uličnej, ktoré bolo vyhotovené dnes z dôvodu, že Nemocnica a.s. dňa 5.10.2018 doplatila
celé nájomné za rok 2017 aj do 30.06.2018 a týmto do dnešného dňa vyrovnali svoj dlh na nájomnom voči
Mestu. Ku dňu predloženia novej žiadosti nemajú dlh voči mestu, čím splnili podmienky vnútemej smernici
mesta.
PaedDr. Ivanovičová- nestalo by sa tak, ak by sme ich žiadosť neprerokovávali na finančnej komisii. Pôvodné
nájomné sme znížili na 1/1 O alebo 1/3, neriadili sme sa podľa zásad hospodárenia mesta a teraz im ešte
poskytujeme ďalšiu úľavu.
MVDr. Balážová- tieto podmienky sú uvedené v zmluve, ktorú sme uzatvorili
PharmDr. JUDr. Vicianová - rovnako sme postupovali aj so spoločnosťou Bauer
PaedDr. lvanovičová- tento prístup má Mesto iba z dôvodu, že je to nemocinca. Firma Bauer je solventnejšia,
Nemocnica ide dole vodou, nefunguje dobre. Oddelenia sa zatvárajú, obslužný personál sa prepúšťa. Ak by
Mesto postupovalo týmto spôsobom, bolo by na to poukazované.
MVDr. Balážová - Mesto už nemohlo ďalej financovať nemocnicu. Podporila žiadosť nemocnice a uviedla,
že aj voči spoločnosti Baeur sa postupuje rovnako.
PaedDr. Ivanovičová - druhá firma pri konkurze dávala o l 00.000 Eur viac ako ponúkal AGEL a. s.
MVDr. Balážová- viacerý poslanci hlasovali za spoločnosť AGEL
PaedDr. Ivanovičová - tieto peniaze budú chýbať v rozpočte
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PharmDr. JUDr. Vicianová - Nemocnica zastrešuje zdravotnícke služby pre túto oblasť a z Baeuru nemá
mesto priamy prínos
Holá MBA - Bauer zamestnáva viac ľudí z iných miest ako obyvateľov Zlatých Moraviec
MVDr. Balážová- Mesto nikdy neinvestovalo do budovy, ktorú má spoločnosť Bauer v prenájme. Berme to
ako zhodnotenie svojho majetku.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 14/10/2018
Finančná komisia prerokovala Žiadosť Nemocnice Zlaté Moravce a.s. o úpravu nájomného za rok 2018
schválenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva n a
schválenie.

-

Hlasovanie:

za: 3 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: 1 (Klaudia lvanovičová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 14 :
Žiadosť p. Martina Kociana o prenájom nebytových priestorov v budove Župného domu �financovanie vybudovania inžinierslgch sietí
MVDr. Balážová - nemá problém s odpustením nájmu, ale p. Kocian nepredložil časový plán rekonštrukcie.
Zároveň poznamela, že p. Kocian je fyzická osoba, nie podnikateľ.
Ing. Szobiová - zúčastnila som sa rokovania s p. Kocianom, pri ktorom boli prítomné Ing. Mesková, JUDr.
Gregáčová a JUDr. Uličná. Pán Kocian zhodnotil finančné náklady na rekonštrukciu inžinierskych sietí v sume
15.000 Eur. V žiadosti z oddelenia majetku sa jedná o vyjadrenie, či Mesto bude financovať vybudovanie
inžinierskych sietí a kanalizačnej prípojky a či sa má plánovať s týmito výdavkami v návrhu rozpočtu na rok
2019. Uviedla, že p. Kocian nie je v súčasnej dobe podnikateľ, ale na stretnutí informoval, že pracuje na
vytvorení organizácie (občianskeho združenia) alebo založení živnosti.
Viacerí členovia sa zhodli na tom, že p. Kocianovi pravdepodobne nebude poskytnutý úver na rekonštrukciu
budovy a jeho finančná prognóza je podhodnotená.
MVDr Balážová - k sprístupneniu do budovy musí podať vyjadrenie bezpečnostný technik, pretože je tam
nebezpečenstvo úrazu. Zároveň by mal p. Kocian preukázať finančnú spôsobilosť, že bude rekonštrukciu
schopný financovať.
PeadDr. Ivanovičová - bočná stena Župného domu padá a tento týždeň by sme mohli podať žiadosť na
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok z VÚC. Tým by sme mohli získať finančné
prostriedky a opraviť aspoň jednu časť vonkajšej steny.
MVDr. Balážová- upozornila na poškodené okapy v budove Župného domu, ktoré je treba vymeniť. Položila
otázku, prečo Mesto dalo p. Kocianovi 23.05.2018 súhlas ako fyzickej osobe na prenájom nebytových
priestorov.
Ing. Szobiová - Mesto odsúhlasilo projekt revitalizácie nádvoria Župného domu, nie prenájom nebytových
priestorov. Zopakovala, že žiadosť sa týka prejednania vybudovania a financovania inžinierskych sietí
v priestoroch, ktoré sú uvedené v žiadosti majetkovo-právneho oddelenia, nejedná sa o odpustenie nájmu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
Hlasovanie:

za: O
proti : O
zdržal sa: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
Predložený materiál nebol schválený.

K bodu 15:
Žiadosť občianskeho združenia Útulok Zlaté Moravce o. z. o poskytovanie príspevku na roky 2019
a2020

Ing Szobiová - výška príspevku 15.000 Eur sa nemení. Zmluva, ktorá bola uzatvorená medzi Mestom
a Občianskym združením platí iba na rok 2018, z tohto dôvodu bola podaná nová žiadosť o príspevok
o nasledujúce 2 roky.
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Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 15/10/2018

Finančná komisia prerokovala Žiadosť občianskeho združenia Útulok Zlaté Moravce o. z. o poskytovanie
príspevku z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2019 a 2020 a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne chválený.

ľK

bodu16:
'
Návrh
na doplnenie Uznesenia č. 930/2018 o zmene účelu použitia finančných prostriedkov
'
lZ RezervnéhofondJ!_�esta
Ing. Szobiová- návrh pojednáva o začlenení opravy prístupových schodov a rampy do rekonštrukcie strechy

na ZŠ Robotnícka
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 16/10/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na doplnenie Uznesenia č. 930/2018 o zmene účelu použitia finančných
prostriedkov z Rezervného fondu mesta a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený

[K

bodu17:

Návrh na schválenie Investičného 7.ámeru ,,Rekultivácia skládky Zlaté Moravce - Dobudovanie
1

uzatvoreniea rekqltivácia"

MVDr. Balážová - žiadala o vysvetlenie, o ktorú skládku sa jedná a z čoho sa bude rekultivácia financovať
Ing. Szobiová - ide o starú, tzv. calexácku skládku TKO, na rekultiváciu ktorej bola tvorená samostatná
finančná účelová rezerva
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 17/9/2018

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Investičného zámeru „Rekultivácia skládky Zlaté Moravce
- Dobudovanie uzatvorenie a rekultivácia"a odporučila predložiť do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

K

bodu18 :

Rôzne
18 Zabezpeče!lie diétneho stravovania

PaedDr. Ivanovičová - na ZŠ Mojmírovej sú štyri deti a na ZŠ Kalinčiakovej jedno dieťa s bezlepkovou diétou.
Základnou podmienkou je minimálne desať detí, aby sa mohlo začať s pripravovaním bezlepkovej stravy.
PharmDr. JUDr. Vicianová - opýtala sa, či sa v meste poskytuje bezlepková strava
PaedDr. Ivanovičová - nevie o súkromných stravovacích podnikoch, ktoré by takúto možnosť ponúkali
MVDr. Balážová - návrh nespÍňa základne požiadavky, preto nie je nutné o ňom rokovať
Finančná komisia vzala informáciu z oddelenia školstva a sociálnych vecí na vedomie.
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K bodu 19:
Záver
Z dôvodu posledného zasadnutia finančnej komisie v tomto volebnom období predsedkyňa poďakovala
všetkým členom a prítomným za celkovú účasť a priebeh finančných komisií, na ktorých sa stretávali
a ukončila zasadnutie finančnej komisie o 16:30 hodine.

V Zlatých Moravciach, 09.10.2018

��

PaedDr. Klaudia lvanovičová
predseda komisie

�/;!lfV

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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