Zápisnica

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 16. apríla 2019

Prítomní: Ing. Marek Holub, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Milan Galaba, Andrea Jenisová, Ing. Iveta
Szobiová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Ing. Marta Eckhardtová MPH, Juraj Opálený
Prizvaní a hostia:
PaedDr. Dušan Husár, primátor MsÚ, Ing. Marián Kováč, prednosta MsÚ, JUDr. Esterková, kontrolórka mesta

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Záverečného účtu mesta Zlaté Moravce 2018
3. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 4/2019
4. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2019
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta a Návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2019
6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
k 31.12.2018 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2018
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 31.12.2018
8. Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 31.12.2018
a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2018
9. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Rozšírenie kamerového systému v Zlatých
Moravciach 2019" na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
1O. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,,Rozšírenie kamerového systému
v Zlatých Moravciach 2019 -1"
11. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
na projekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, l .etapa
12. Návrh na opravu uznesenia č. 66/2019 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 07.03.2019 - Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková
služba v meste Zlaté Moravce II"
13. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
- strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa" a Práce na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce" do
správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, Zlaté Moravce
14. Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií na realizáciu
stavieb, z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií
15. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia športoviska ZŠ Mojmírova" a
„Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" do správy príspevkovej organizácie
mesta Technické služby mesta Zlaté Moravce
16. Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach Dodatkom č. 1
17. N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce Dodatkom č. 1

18. N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy Dodatkom č. l

19. Návrh na založenie majetku mesta- mestského bytu č. 30 v bytovom dome súpisné číslo 3027 na
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom
Hodžova 11, O1O 11 Žilina
20. Žiadosť Základnej školy Pribinova o materiálno-technické vybavenie školskej kuchyne
21. ESAM s.r.o. - žiadosť o opravu budovy Súkromnej materskej školy, Štúrova 15, Zlaté Moravce
22. Rôzne
23. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Predseda komisie Ing. Holub otvoril rokovanie o 15:00 hod., privítal členov komisie a ostatných prítomných
na rokovaní komisie. Konštatoval, že komisia je uznášania schopná a prítomná je nadpolovičná väčšina členov
komisie.
K bodu 2: Návrh Záverečného účtu mesta Zlaté Moravce 2018
Ing. Holub- vyzval Ing. Szobiovú o zhrnutie tohto bodu
Ing. Szobiová- informovala prítomných, že mesto hospodárilo s prebytkom 670.963 eur. Zároveň uviedla, že
z prebytku sa vylučujú prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené pre školské zariadenia. V záverečnom
účte je návrh na prídel do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, do ktorého je mesto povinné prideľovať
finančné prostriedky, ktoré získalo z odpredaja bytov a nebytových priestorov.
JUDr. Esterková- sa opýtala na významné zmeny oproti minulému roku
Ing. Szobiová- bol zvýšený príjem finančných prostriedkov z daní, k čomu prispelo aj vymáhanie minulých
rokov, zároveň však v účtovnej oblasti máme vysokú sumu pohľadávok
Mgr. Galaba-opýtal sa na obdobie, kedy je možné odhadnúť nárast príjmov
Ing. Szobiová- odpovedala, nakoľko sme rozpočet schvaľovali až v januári, vychádzali sme z prognózy výšky
podielových daní, ktorú ministerstvo financií predkladá ku koncu roka
PaedDr. Ivanovičová-opýtala sa na pohľadávky Nemocnice Zlaté Moravce a. s. a spoločnosti Bauer.
Ing. Szobiová - pohľadávky uvedené v záverečnom účte sú do 31.12.2018. Pohľadávky týchto spoločností
boli uhradené v tomto roku. Ďalej uviedla, že správa obsahuje aj hospodárenie príspevkových aj rozpočtových
organizácií.
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 1/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh Záverečného účtu mesta Zlaté Moravce 2018 a odporučila ho predložiť
do mestského zastupiteľstva na schválenie bez výhrad
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 3: Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2019
PaedDr. lvanovičová-opýtala sa na pozemky na Zelenej ulici
PaedDr. Husár-problém s pozemkami na Zelenej ulici sa rieši už dva roky z dôvodu, že pozemky p. Štolfovej
zasahujú do cesty na Zelenej ulici.
Spoločnosť Bauer, ktorá sídli pri sporných pozemkoch nemá dostatok parkovacích miest pre svojich
zamestnancov, ktorí využívajú neoprávnene pozemky p. Štolfovej. V roku 2013 sa pochybením toto miesto
vysypalo štrkom, na čo v roku 2016 p. Štolfová vzniesla námietku ohľadom tohto parkovania. Spoločnosť
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Bauer začala rokovať s mestom. Mesto chcelo vyriešiť tento problém a p. Štolfová navrhla tri možnosti. Prvá
bola zámena pozemkov. P. Štolfová si vybrala pozemky oproti spoločnosti Nidec v pomere I ku 3. MsZ
odsúhlasilo zámenu 1 ku 1, s čím p. Štolfová nesúhlasila.
Druhým návrhom bolo platenie nájmu vo výške 1.500 eur mesačne, s čim mesto nesúhlasilo.
V mesiaci marec 2019 p. Štolfová tento pozemok, kde zamestnanci Baueru parkujú zablokovala
mechanizmami. Situácia sa vyriešila vzájomným dohovorom.
Pán Kováč, ktorý zastupuje p. Štolfovú chce, aby mesto pozemky odkúpilo. Pozemky boli nacenené na 37 eur
za m2 • Ak by sme tieto pozemky odkúpili, zamestnanci spoločnosti Bauer budú mať možnosť odstaviť autá na
našom pozemku.
JUDr. Esterková-opýtala sa, či sa zvýši nájomné pre spoločnosť Bauer, ak by sme odkúpili tieto pozemky
PaedDr. Husár- toto nebolo predmetom rokovania s Bauerom. Do konca apríla trvá tento stav, že zamestnanci
môžu parkovať na pozemku p. Štolfovej.
PaedDr. Ivanovičová-opýtala sa na celkovú sumu, ktorú má mesto zaplatiť za pozemok
PaedDr. Husár- 112.000 eur za 2.780 m2
Mgr. Galaba- navrhol vybudovanie parkoviska na pozemkoch, ktoré boli ponúknuté p. Štolfovej
PaedDr. lvanovičová -opýtala sa na výnimku zákona, ktorá vychádza z využívania súkromného pozemku z
dôvodu verejného záujmu
Ing. Kováč- problém nie je v pozemku p. Štolfovej, ktoré sú pod cestou, ale s parkovaním na jej pozemku
PaedDr. Husár - p. Štolfová chce pozemok predať v celej výmere. Rokovali sme aj p. Holým, ktorý nechce
predať svoje pozemky.
Mgr. Galaba -opýtal sa, čo sa stane, ak návrh odkúpenia pozemku nebude odsúhlasený zastupiteľstvom
PaedDr. Husár- zamestnanci spoločnosti Bauer nebudú môcť parkovať na tomto pozemku
Mgr. Galaba - v akej výške spoločnosť Bauer platí nájomné mestu ?
Ing. Szobiová- 30.000 eur nájomné za pozemky a 90.000 eur za nebytové priestory
Prítomní členovia komisie začali debatovať o možnosti zvýšenia nájomného v prípade, že by mesto odkúpilo
pozemky od p. Štolfovej.
PaedDr. Husár - uviedol, že celá čiastka by bola rozdelená v troch splátkach, ktorá by sa mala uhradiť do
jedného roka
Ing. Holub - navrhol, aby sa tento bod z návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vyňal a hlasovalo
by sa o ňom samostatne
Ing. Marta Eckhardtová MPH prišla na zasadnutie finančnej komisie o 15:30 hodine.
PaedDr. Husár - ak zastupiteľstvo neodsúhlasí odkúpenie pozemku p. Štolfovej, možnosť parkovať je
umožnená zamestnancom Baueru do 2. mája 2019. Po tomto dátume neviem, ako sa situácia bude riešiť.
Členovia komisie mali otázku, ako využiť nadbytočnú plochu, na ktorej sa nebude parkovať.
PaedDr. Husár - bola vypracovaná štúdia EA a podľa nového územného plánu by sa mal vybudovať nový
priemyselný park na lúkach smerom ku Kauflandu a priestoroch pri Hostianskom potoku pri spoločnosti
Vodrážka s.r.o„
Ing. Holub-opýtal sa na finančné krytie odkúpenia pozemku p. Štolfovej
Ing. Szobiová- nemáme finančné prostriedky na pokrytie celkovej čiastky 112.000 eur
PaedDr. Husár- ak návrh zastupiteľstvo schváli, v zmluve budú vyšpecifikované podmienky splátok
Ing. Szobiová- finančné prostriedky môžu byť získané z ďalších príjmov mesta a odpredaja majetku mesta
PaedDr. Husár- na zastupiteľstve bolo schválené, že spoločnosť ANEKO nám do konca roka uhradí sumu za
odpredané pozemky v troch splátkach do konca roka
Ing. Holub- upozornil na rozdiely v cenách, kedy Mesto predalo spoločnosti Agro Hosťovce 1 m2 pôdy za 3
eurá a chce nakupovať rovnakú pôdu za 37 eur.
Predseda dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu na zmenu rozpočtu mesta s tým, že sa z neho vyčlení
financovanie odkúpenia pozemkov na Zelenej ulici:
UZNESENIE č. 2/3/2019
Finančná komisia prerokovala pozmeňujúci návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2019 a odporučila z neho vyčleniť Program
3 Interné služby mesta, v ktorom je navrhnuté financovanie odkúpenia pozemkov na Zelenej ulici. Návrh na
financovanie Zelenej ulice odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva ako samostatný bod
rokovania.
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Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
Predseda dal hlasovať o pozmeňujúcom materiáli:
UZNESENIE č. 3/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2019 bez Programu 3 Interné služby mesta
a odporučila predložiť návrh do mestského zastupiteľstva na schválenie v upravenom znení.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
proti: O
zdržal sa:O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
Predseda dal hlasovať o návrhu na financovanie odkúpenia pozemkov na Zelenej ulici:
UZNESENIE č. 4/3/2019
Finančná komisia prerokovala návrh na čiastočné financovanie odkúpenia pozemkov na Zelenej vo výške
3 7.OOO eura neodporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: O
proti: 3 (Holub, Ivanovičová, Eckhardtová)
zdržal sa: 4 (Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
Predložený návrh nebol schválený.
K bodu 4: Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a Návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 5/2019
Ing. Holub- informoval o bode programu
Ing. Eckhardtová-opýtala sa na výšku istín v čiastke 50.000 eur
Ing. Szobiová- je to vyčíslenie dlhovej služby, splátky istín z bankových úverov v roku 2019
PaedDr. Ivanovičová-opýtala sa na vozidlo na čistenie pozemných komunikácií
PaedDr. Husár- boli sme úspešný so žiadosťou na envirofonde, podarilo sa nám vysúťažiť vozidlo Holder za
165.000 eur so spolufinancovaním vo výške 8.700 eur. Vozidlo je viacúčelové, slúži na čistenie ciest,
chodníkov, zalievanie, kosenie a odhŕňanie snehu pri dokúpení prídavných komponentov.
Mgr. Galaba- sa opýtal na výmenu otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka
PaedDr. Husár - dňa 15.04.2019 bol projekt zaslaný na environmentálny fond. Ak by sme boli úspešný,
otvorové konštrukcie by mali byť vymenené do konca novembra v odhadovanej sume 200.000 eur a do konca
roka by mali byť finančné prostriedky zúčtované.
Ďalej informoval, že z regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vyslovená požiadavka na výmenu
otvorových konštrukcií a pokiaľ Mesto nebude úspešné v projekte, bude musieť rekonštrukciu financovať
z vlastných zdrojov.
PaedDr. Ivanovičová-opýtala sa na dokončenie osvetlenia na Továrenskej ulici
PaedDr. Husár- v rezervnom fonde nie sú finančné prostriedky na dokončenie tejto ulice
Ing. Holub- minulý rok bola uzavretá rámcová zmluva na vybudovanie nového osvetlenia
PaedDr. Husár - toto je dokončenie tohto projektu
PaedDr. Ivanovičová- je škoda, že sa nedokončilo osvetlenie na Továrenskej ulici
PaedDr. Husár- z rezervného fondu bolo vyčlenených 514.000 eur na už zazmluvnené investičné akcie. Bude
sa robiť Štúrova ulica, bude sa robiť chodník na ulici Dlhá a Slovenskej armády. Spoločnosti HASS s. r. o. sa
zaplatila istina vo výške 107.000 eur k 31.03.2019 za rekonštrukciu Murgašovej ulice. Stále je v rezervnom
fonde 70.000 eur na rekonštrukciu tržnice na ulici Sama Chalupku, ktoré neboli použité. Je na poslancoch,
ako tieto finančné prostriedky Mesto využije.
PaedDr. lvanovičová - uviedla, že vybudovaním osvetlenia na Továrenskej ulici by Mesto ušetrilo 80 %
a investícia by bola zhruba 40.000 eur.
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Prítomní členovia komisie sa zhodli na komplexnejšom riešení rekonštrukcie osvetlenia v meste
PaedDr. Husár - do roku 20 15 sa Mesto mohlo uchádzať o výzvu na celkovú rekonštrukciu verejného
osvetlenia, do ktorej sa zapojili okolité obce, napr. Vlkovce, Obyce. Spolufinancovanie bolo iba 5 %.
JUDr. Vicianová- to neboli výzvy, ponúkali to Slovenské elektrárne. Súkromná spoločnosť obstarala výmenu
osvetlenia a následne si brala zisk z elektriny, ktorú ušetrili.
Predseda dal hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 5/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a Návrh
na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 9 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 5/20 1 9 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta a Návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 6/2019
PaedDr. Husár - ak návrh prejde zastupiteľstvom, môže sa realizovať verejné obstarávanie a uzatvoriť
rámcová zmluva s dodávateľom. Cintorín prejde rekonštrukciou v etapách. V prvej sa zameriame na terénne
úpravy, opravu oplotenia a prístupových ciest a následne rozšírenie osvetlenia a vody. Po vykonaní prvej etapy
podáme návrh na hygienu, či schváli možnosť pochovávania.
Mgr. Galaba -opýtal sa na použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja a bývania
Ing. Szobiová- použitie je obmedzené na vybudovanie infraštruktúry mesta
PaedDr. Husár- minulý rok boli finančné prostriedky využité na výstavbu multifunkčného ihriska v Prílepoch
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 6/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta a
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 9 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 6/20 1 9 a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová)
proti: O
zdržal sa: 0
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k
31.12.2018 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2018
Ing. Szobiová- informovala, že správa nezávislého audítora ešte nie je k dispozícii
Ing. Holub- správy organizácií sa berú na vedomie
JUDr. Vicianová- musí byť prijaté uznesenie
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 7/3/2019
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby mesta k 3 1 . 1 2.2018 vzalaju na vedomie a odporučila ju predložiť do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
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Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 31.12.2018
Ing. Holub - sa opýtal na audit v príspevkovej organizácii Službyt Zlaté Moravce, m. p.
Ing. Szobiová- podľa zákona musí prebehnúť audit účtovnej závierky do konca roka , túto povinnosť má iba
mesto, nie ROPO
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 8/3/2019
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 31.12.2018 vzala ju na vedomie a odporučila ju predložiť do mestského
zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k

31.12.2018 a SJ!ráva nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2018

Mgr. Galaba -opýtal sa na vyhodnotenie auditu v Základnej škole Robotnícka
Ing. Szobiová - záver audítorskej správy je, že organizácia má záväzky nekryté finančnými prostriedky vo
výške 8.759 eur. Vzniklo to tým, že faktúry za december najmä za energie, ktoré sú v lehote splatnosti, ale
rozpočtová organizácia nemá finančné krytie na ich uhradenie v kalendárnom roku. Zároveň im v súvahe
vzniká záporné vlastné imanie. Tento záver audítora bol rovnaký aj minulý rok pri prevereniach v iných ZŠ
z dôvodu, že základným školám nezostávajú finančné prostriedky ku koncu roka, aby mohli pokryť záväzky.
Ing. Eckhardtová - bola toho názoru, či by si základná škola nemala odložiť finančné prostriedky na pokrytie
svojich záväzkov. Zároveň však záväzky v lehote splatnosti nepokladala za tak vážny problém, ako záporné
vlastné imanie Technických služieb mesta. Bolo im poskytnutých 60.000 eur, zveroval sa im majetok a stále
v zápornom vlastnom imaní.
Ing. Szobiová- poskytnutých 60.000 eur majú stále ešte na účte
Predseda dal hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 9/3/2019
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka
25 k 31.12.2018 a Správu nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2018
a odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie vzala ju na vedomie a odporučila ich predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Rozšírenie kamerového systému v Zlatých
Moravciach 2019" na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
PaedDr. Husár - v rámci tejto výzvy sme v prvom kole boli úspešný, prípade že budeme úspešný aj v druhom
kole, mali by sme dostať finančné prostriedky spolu s naším spolufinancovaním na šesť nových kamier na
Ulicu 1. Mája a jednu kameru do mestskej časti Chyzerovce
Ing. Eckhardtová-opýtala sa, či spolufinancovanie 16.500 eur sú finančné prostriedky, ktoré sa odsúhlasovali
bode rokovania 4
Ing. Szobiová- odpovedala áno
PaedDr. Husár- tento projekt spolufinancujeme vo výške 20 %
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Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 10/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Rozšírenie kamerového
systému v Zlatých Moravciach 2019" na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na proj ekt: ,,Rozšírenie kamerového
systému v Zlatých Moravciach 2019-1"
PaedDr. Husár- s týmito projektami sme budovali kamerový systém v Zlatých Moravciach, kde máme zhruba
9 kamier. Ak budeme úspešní, môžeme získať 1 až 2 kamery
Ing. Holub- rozmedzie finančných prostriedkov je od 1 O.OOO eur do 90.000 eur
PaedDr. Husár- väčšinou je poskytnutých 1 O.OOO eur
Mgr. Galaba-opýtal sa na pokrytie ulice Staničná
PaedDr. Husár - tieto projekty a rozmiestnenie kamier sa rieši spolu s mestskými policajtami, z dôvodu
prevencie kriminality
Ing. Holub - mestská polícia požadovala pokrytie vstupov do mesta, aby mohla kontrolovať prípadné krádeže
áut
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 11/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,,Rozšírenie kamerového systému v
Zlatých Moravciach 2019-1" a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: 0
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na proj ekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté
Moravce, 1.etapa
PaedDr. Husár- celkový projekt na výmenu otvorových konštrukcií je zhruba 330.000 eur. Mesto môže žiadať
maximálne do výšky 200.000 eur. Ak by sme boli úspešný, na budúci rok by sme žiadali dofinancovanie
rozdielu. Ak by sme tento rok neboli úspešný, finančné prostriedky by sme museli pokryť z vlastných
prostriedkov.
Ing. Eckhardtová -opýtala sa na predloženie žiadosti, ktorý je totožný z dátumom komisie
Ing. Kováč- k žiadosti nemusí byť priložené uznesenie z mestského zastupiteľstva
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 12/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na projekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce,
l .etapa a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
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Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Návrh na opravu uznesenia č. 66/2019 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 07.03.2019 - Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté
Moravce II"
Ing. Holub - návrh sa predkladá z dôvodu doplnenia vety: Pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja mesta.
Predseda dal hlasovať o predloženej žiadosti:
UZNESENIE č. 13/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na opravu uznesenia č. 66/20 1 9 zo 4. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 07.03 .20 19 - Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková služba
v meste Zlaté Moravce II" a odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: 0
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce - strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa" a Práce na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce" do
správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, Zlaté Moravce
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 14/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka
Zlaté Moravce - strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa" a Práce na 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: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií na realizáciu
stavieb, z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií
PaedDr. Ivanovičová -opýtala sa na projekty na plynofikáciu mesta - ulice Viničná, Do Kratín, Dolné vinice
Ing. Szobiová - podľa vyjadrenia oddelenia investičnej výstavby projekty sú zastaralé a nedajú sa využiť
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová odišla zo zasadnutia o 1 6:25 hod„
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 15/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií
na realizáciu stavieb, z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií a odporučila ho predložiť do
mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 6 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
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K bodu 15: Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia športoviska ZŠ
Mojmírova" a „Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" do správy príspevkovej
organizácie mesta Technické služby mesta Zlaté Moravce
Ing. Szobiová- Technické služby majú v zriaďovacej listine zabezpečenie a údržbu verejného osvetlenia a do
ich hlavnej činnosti spadá aj prevádzkovanie detských ihrísk
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 16/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia športoviska ZŠ
Mojmírova" a „Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" do správy príspevkovej organizácie
mesta Technické služby mesta Zlaté Moravce odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na
schválenie.

Hlasovanie:
za: 6 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach Dodatkom č. 1
Ing. Holub- sú predložené tri návrhy z dôvodu rozčlenenia podľa mestských častí. V každom návrhu je úprava
poplatkov za hrobové miesta. Tieto návrhy predložili Technické služby mesta, ktoré vykonali prieskum
okolitých miest. K tomu do ceny zahrnuli investície, ktoré vykonali alebo plánujú vykonať.
PaedDr. lvanovičová- ako sa to dotkne ľudí, ktorý už zaplatili za hrobové miesta dopredu
Ing. Holub- nové poplatky sa dotknú iba nových žiadostí o prenájom hrobového miesta
Prítomní začali diskutovať o možnosti cintorínskych služieb, ktoré mesto poskytovalo. Zhodli sa na tom, že
táto činnosť nebola rentabilná.
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová sa vrátila na zasadnutie o 1 6:35 hod„
Ing. Eckhardtová-opýtala sa na miesto pre urnové hroby
PaedDr. Husár - projekt rozšírenia cintorína zahŕňa vybudovanie jednohrobov, dvoj hrobov, ukladanie urien
do zeme, rovnako ako aj vybudovanie kolumbária
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 17/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach Dodatkom č. 1 a
odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.

Hlasovanie:
za: 7 (Holub,Vicianová, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce Dodatkom č. 1
Predseda dal hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu:
UZNESENIE č. 18/3/2019
Finančná komisia prerokovala N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce
č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce Dodatkom č. I
a odporučila predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
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Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy Dodatkom č. 1
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 19/3/2019
Finančná komisia prerokovala N á v r h Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce
č. 3/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy Dodatkom č.
odporučila ho predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Návrh na založenie maj etku mesta- mestského bytu č. 30 v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina
Ing. Holub- informoval o bode návrhu
Predseda dal hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 20/3/2019
Finančná komisia prerokovala Návrh na založenie majetku mesta- mestského bytu č. 30 v bytovom dome
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom
Hodžova 11, O1O 11 Žilina a schválila Návrh na založenie majetku mesta- mestského bytu č. 30 v bytovom
dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1O1O m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom
Hodžova 11, O1O 11 Žilina
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Žiadosť Základnej školy Pribinova o materiálno-technické vybavenie školskej kuchyne
Ing. Holub - tento bod bol prerokovávaný na predchádzajúcej komisii s Mgr. Hollou, s ktorou sa komisia
dohodla na predložení návrhu až po celkovom vyčíslení nákladov na rozšírenie školských jedální pre všetky
základné školy
Ing. Szobiová- komunikujem s Mgr. Hollou. Do nasledujúceho zastupiteľstva by mal byť vypracovaný návrh
s požiadavkami jednotlivých škôl. Budú sa zohľadňovať nevyhnutné potreby na zabezpečenie školských
jedální, nakoľko nemáme dostatočné finančné krytie. Podľa podanej žiadosti ZŠ Pribinova požaduje dotáciu
vo výške 35.000 eur a v rezervnom fonde máme 45.000 eur, ktoré sú vyčlenené pre všetky školy.
PaedDr. Ivanovičová- mali sme odborárske stretnutie so školami, kde !Jola prerokovaná aj táto problematika.
Školy budú financovať stravovanie podľa vlastnej kapacity. Ak kapacita nebude dostačujúca, budú sa
uprednostňovať žiaci na úkor cudzích stravníkov a učiteľov.
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Ing. Eckhardtová a PaedDr. Husár -obávajú sa, že zo štátneho rozpočtu nebudú poskytnuté finančné
prostriedky na zabezpečenie nákladov, ktoré vzniknú navýšením stravníkov v školských jedálňach
Mgr. Galaba - navrhol, aby si sa o tejto žiadosti nehlasovalo.
UZNESENIE č. 21/3/2019
Finančná komisia prerokovala Žiadosť Základnej školy Pribinova o materiálno-technické vybavenie školskej
kuchyne vzala ho na vedomie s tým, že z oddelenia školstva a sociálnych vecí bude vyžiadané vyjadrenie
k požiadavkám školy.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, lvanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložená žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 21: ESAM s.r.o. - žiadosť o opravu budovy Súkromnej materskej školy, Štúrova 15, Zlaté
Moravce
Ing. Holub - táto žiadosť bola postúpená z oddelenia školstva. Žiadosť neobsahuje nacenenie požadovaných
opráv.
Ing. Eckhardtová - chcela informácie o výške nájomnom, ktoré platia Mestu
Ing. Szobiová - odpovedala, že nájomné je vo výške 2.634 eur
PaedDr. Husár - informoval, že podali žiadosť aj o rozšírenie jednej triedy. Ďalej informoval, že v Materskej
škole Štúrova, ktorej je zriaďovateľ mesto, prebiehala rekonštrukcia okien, dverí a sociálnych zariadení.
JUDr. Esterková - do budúcnosti by sa mohla zvýšiť sadzba nájomného, ktorá je v súčasnosti 6 eur na 1 m2
pre výchovno-vzdelávacie zariadenia školy
Ing. Eckhardtová - Súkromná materská škola by sa mala podieľať na spolufinancovaní opráv budovy, z
dôvodu nízkeho nájomného
Ing. Holub - nemáme dostatočné informácie, chýba kalkulácia jednotlivých bodov opráv. Navrhol postúpenie
na oddelenie výstavby na predbežné nacenenie opráv uvedených v žiadosti
PaedDr. Husár - podobné opravy sme uskutočnili v našej materskej škole. Rekonštrukcia v Súkromnej
materskej školy Štúrova by stála medzi 1 5 .000 až 20.000 eur.
Ing. Szobiová - požiadavky tohto charakteru by mali byť predkladané pri tvorbe rozpočtu, nakoľko finančné
prostriedky na opravy budov sú naplánované na iné projekty. Zároveň uviedla, že súkromné materské školy
dostávajú dotácie vo výške 1 00 %.
Prítomní členovia komisie diskutovali o rozdieloch financovania materských škôl a zakladaných škôl.
Predseda dal hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 22/3/2019
Finančná komisia prerokovala žiadosť spoločnosti ESAM s.r.o. - žiadosť o opravu budovy Súkromnej
materskej školy, Štúrova 1 5, Zlaté Moravce vzala ho na vedomie a požaduje doplnenie žiadosti o vyjadrenie z
oddelenia výstavby o nevyhnutnosti vykonania požadovaných opráv na majetku mesta, ako aj predbežnú
kalkuláciu výdavkov.
Doplnený materiál následne odporučila predložiť na rokovanie do komisie školstva a s výstupom z komisie
školstva predložiť žiadosť opakovane do finančnej komisie.
Hlasovanie:
za: 7 (Holub, Ivanovičová, Galaba, Jenisová, Szobiová, Vicianová, Eckhardtová)
proti: O
zdržal sa: O
Predložená žiadosť bola vzatá na vedomie.

K bodu 22: Rôzne
a) Poslanecký návrh na dobudovanie svetiel na Továrenskej ulici
PaedDr. Ivanovičová - predniesla poslanecký návrh na dobudovanie svetiel a výmenu za Jed osvetlenie na
Továrenskej ulici
Strana 1 1 z 1 2

Celkové náklady by mali byť vo výške 40.000 eur a ušetrilo by sa 80 %
PaedDr. Husár - ušetrenie 80 % je nereálne
Ing. Eckhardtová -opýtala sa, koľko nás v súčasnosti stojí osvetlenie na Továrenskej ulici
Ing. Szobiová - Technickým službám mesta bolo minulý rok vyčlenených 1 66.600 eur na verejné osvetlenie
Ing. Kováč -opýtal sa, ako PaedDr. lvanovičová vyčíslila náklady na dobudovanie svetiel na Továrenskej ulici
PaedDr. lvanovičová- je to odhadovaná cena
Komisia nehlasovala za tento návrh.
Finančná komisia žiada do nasledujúcej komisie predložiť vyčíslenie nákladov na verejné osvetlenie na
Továrenskej ulici.
K bodu 22: Rôzne
b) Verejné obstarávanie
PaedDr. Ivanovičová - vyjadrila nespokojnosť ohľadom verejného obstarania herných prvkov, ktoré bolo
prerokovávané na predchádzajúcej finančnej komisii
K bodu 23: Záver
Predseda poďakoval všetkým členom a prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie o 1 7: 1 5
hodine.
V Zlatých Moravciach, 1 6.04.20 1 9
Ing. Marek Holub

predseda komisie

Zapísal:
:r_ 1A r
Juraj Opálený ; /
sekretár komisie
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