Zápisnica

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 12. júna 2017
Prítomní: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, MVDr. Marta Balážová, Ing. Erika Gráczová, Ing. Ján Štrba,
Ing.Iveta Szobiová
Neprítomní:

Mgr. Roman Šíra, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Henrieta Holá, MBA,

Prizvaní a hostia:

PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
Ing. Marian Kováč, prednosta MsÚ
JUDr. Alžbeta Esterková, hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Michaela Uličná lvanová, právnička MsÚ
Eduard Čechovič, zástupca riaditeľa TSm
Ing. Vlasta Kopernická, ekonómka p. o. TSm
Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ m.p. Službyt
Zuzana Benčová, ekonomka m.p. Službyt
Ospravedlnení:

Ing. Marek Holub, viceprimátor mesta
Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
IO.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté
Moravce k 31.03.2017
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok
2017 rozpočtovým opatrením č. 112017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č..../2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce
Návrh na zverenie majetku nehnuteľného majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté
Moravce
Žiadosť príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik o doriešenie príspevku
z rozpočtu zriaďovateľa
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2017
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácieSlužbyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 2/2017
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
k 31.03.2017
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko
kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2017
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté
Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o.
Zlaté Moravce k 31.03.2017
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 13/2017
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2017
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v Programe Podpora rozvoja
športu na rok 2017 na projekt „Podpora športu v meste Zlaté Moravce" v rámci podprogramov: }
Výstavba multifunkčných ihrísk, 2-Výstavba detských ihrísk, 4-Nákup športovej výbavy

17. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 15/2017
18. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 12/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
19. Správy o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce
k 31. 03. 2017:
a) Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
b) Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce
c) Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce
d) Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
20. Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní z dôvodu zmarených investícií
21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na odpredaj hnuteľného majetku Nemocnici Zlaté
Moravce, a. s.
22. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 2/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp zo dňa 25.04.2013
23. Žiadosť Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion o finančný príspevok na rok 2017
24. Žiadosť Box Club Zlaté Moravce o úpravu výšky nájomného
25. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3317/17 846/2016 z dôvodu
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
26. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15. 11. 2011 z dôvodu
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
27. Rôzne
28. Záver

rK bodu 1: Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila o 15. 00 hod predsedkyňa komisie, ktorá privítala primátora mesta, prednostu
MSÚ, právničku MsÚ, kontrolórku mesta, členov komisie a ostatných prítomných na rokovaní komisie.
Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomná je nadpolovičná väčšina členov komisie.
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie:
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti:
O
zdržal sa: O
Program rokovania bol schválený.
K bodu2:
Správa o plnení rozpočtu

a

hospodárení príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté

'Moravce k 31.03.2017

K tomuto bodu rokovania boli prítomní p. Edurad Čechovič, poverený zástupca riaditeľa Technických služieb
a Ing. Vlasta Kopernická, ekonómka podniku.
Ing. Štrba - položil otázky poverenému zástupcovi riaditeľky:
Prečo nesedí vo výkazoch Technických služieb výsledok hospodárenia uvedený vo výkaze ziskov a strát
s výsledkom hosodárenia v súvahe, je to uvedené takto aj v správe o hospodárení
Prečo rastú pohľadávky voči obciam?
Prečo sú mzdy čerpané viac ako 25% a aký je vývoj do konca roka?
Prečo je na stredisku kvetinárstvo strata, žiadam o vysvetlenie?
- Prečo sú náklady na kompaktor vyššie a koľko stojí nový kompaktor?
Ing. Kopernická- nájomné za kompaktor bolo do marca tohto roku, následne sme kompaktor odkúpili. Cena
bola cca 3200 Eur.
MVDr. Balážová- sa spýtala či je to ten istý kompaktor, ktorého nájom sa mal končiť
p. Čechovič- uviedol, že sa jedná o ten istý kompaktor, ale bol vymenený na ňom motor. Obyčajné zberové
vozidlo stojí 170 OOO Eur a nový kompakJ:or stojí okolo 220 OOO Eur. Nakoľko TSm neplatili načas všetky
splátky, tak sa odstúpilo od zmluvy a predlžila sa nájomná zmluva.
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Ing. Kopernická - uviedla, že pohľadávky rastú najmä voči obci Choča. Zároveň uviedla, že dlh obce sa už
nenabaľuje a je dohodnutý splátkový kalendár. Prišla nám od nich platba 2000 Eur. Ostatné obce platia splátky
tak, ako bolo dohodnuté, splácajú jednak staré dlhy, jednak nové faktúry. Obce čakajú na podielové dane, kedy
im nabehnú.
Ing. Štrba- čo sú to ostatné záväzky vo výške 50 OOO Eur?
Ing. Kopernická - záväzok vo výške 50 OOO Eur je voči mestu. Ďalej uviedla, že kvetinárstvo je v strate
a náklady naň budú vyššie, ako sa predpokladalo, určite rozpočet do konca roka nebude postačovať. Ľudia,
ktorí boli preradení po Záhradníckych službách boli zaradení do verejnej zelene alebo do cintorínskych služieb.
My sme teraz ľudí prerozdelili do stredísk podľa činností, ktoré vykonávajú. Keď je niekto na pol úväzku na
dvoch strediskách, ako napr. pracovníčka v kvetinárstve, tak jeden mesiac účtujeme túto pracovníčku na
stredisku cintorín a druhý mesiac na stredisku kvetinárstvo, čiže k 30.6. sa nám to vyrovná.
Ing. Štrba - dá sa to preúčtovať aj každý mesiac. A prečo hospodársky výsledok na strane 11 a na strane 6
nesedí? Následne nesúhlasia ani údaje v správe o plnení rozpočtu, je potrebné to skontrolovať k 30.6. 2017.
Ing. Štrba - ešte ma zaujíma čo so mzdami. Všade sme v čerpaní nad 25%, na niektorých strediskách aj na
50%, takto budú mzdy za rok 2017 určite prekročené.
p. Čechovič- my platíme aj všetky staré dlhy, preto máme väčšie výdavky
Ing. Štrba- to je v poriadku, ale mzdové náklady Vám toto neovplyvňuje
Ing. Kopernická - uviedla, že odišli viacerí ľudia do dôchodku a v mzdových nárokoch sú zarátané mzdové
náklady na odchodné týchto zamestnancov. Zároveň uviedla, že boli prijatí aj nový zamestnanci, preto sú
mzdové náklady navýšené. Ďalej vysvetlila, že dlhy z minulého roka boli aj na mzdových nákladoch a to bola
daň zo závislej činnosti vo výške 30.000 Eur.
p. Čechovič- my sme už upozorňovali na to, že budeme musieť meniť na pol roka rozpočet.
JUDr. Esterková- myslím si, že by ste mali doriešiť aj to účtovanie miezd. Nemyslím si, že je to správne, keď
účtujete jeden mesiac mzdy na jedno stredisko a druhý mesiac na druhé stredisko.
Ing. Kopernická- uviedla, že mzdový program to nevie rozúčtovať na viac stredísk
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 1-6/2017

Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Technických služieb mesta Zlaté Moravce k 31. 03. 2017.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O

K bodu 3:
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej
2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017

organizácie Technických

služieb

mesta Zlaté Moravce

na

rok

K tomuto bodu rokovania boli prizvaní Edurad Čechovič, poverený zástupca riaditeľa Technických služieb
a Ing. Vlasta Kopernická, ekonómka podniku.
Ing. Szobiová- uviedla, že v zmene rozpočtu sú zapracované fiannčné prostriedky z minulého roka vo výške
1O.OOO Eur, ktoré nemali Technické služby zatiaľ v rozpočte.
Ing. Štrba- mám takú formálnu otázku. Nestačilo by uvádzať v návrhu na zmenu rozpočtu iba riadky, ktoré
sa mema.
Ing. Szobiová- áno je to možné, bolo by to postačujúce.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 2-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technických služieb mesta
Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a odporučila materiál predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva na schválenie.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
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Kbodu4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č /2017
1odpad.!fli a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce
....

o

nakladaní s

komunálnymi

Ing. Štrba - pýtam sa, prečo či tento návrh patrí do finančnej komisie, nakoľko som tam nikde nenašiel

vyčíslený dopad na rozpočet mesta. Ale keďže toto VZN ovplyvňuje rozpočet, bolo by dobre, keby boli tieto
financie uvedené vo VZN.
PaedDr. Ivanovičová- môžeme to doplniť do zastupiteľstva.
p. Čechovič - ja by som to tam nedával, nakoľko toto VZN malo platiť už rok. Mesto si musí určiť, aké
kompostéry bude nakupovať.
JUDr. Esterková- chápem, že toto VZN sa už musí prijať, ale treba uviesť aj tie finančné prostriedky.
MVDr. Balážová- na komisii životného prostredia bol tento materiál už prejednávaný a bol odporučený, ale
do finančnej komisie, aj pre poslancov, malo byť v dôvodovej správe uvedené, aký finančný dopad bude
z prijatia vyplývať pre mesto
Prednosta- zapájame sa do výzvy o NFP na nákup kompostétov, spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, čo
predstavuje cca 1O .OOO eur. V prípade, že mesto nebude úspešné a nedostane dotáciu, nakúpi kompostéry iba
za 10.000 eur. Potrebujeme kúpiť celkovo 2.000 kusov kompostérov.
Ing. Gráczová- dá sa doplniť dôvodnová správa?
Ing. Szobiová- áno, môže sa to do zastupiteľstva doplniť
JUDr. Esterková- to, čo ukladá zákon ako povinnosť, tak to treba rozpočtovať a zároveň aj uviesť vo VZN
PaedDr. Ivanovičová - ja teda poprosím pána prednostu, aby zabezpečil doplnenie dôvodovej správy
o vyčíslenie nákladov, aj čo sa týka dopadu na rozpočet
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 3-6/2017

Finančná komisia Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ../2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce prerokovala a
neodporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že chýbalo vyčíslenie
finančného dopadu na rozpočet mesta.
.

Hlasovanie:

1 (Klaudia lvanovičová)
za:
proti :
O
2 (Marta Balážová, Erika Gráczová)
zdržal sa:
nehlasoval:
1 (Ján Štrba)
Predložený materiál nebol schválený.
K bodu S:
Návrh na zverenie maj etku nehnuteľného
Moravce

majetku

mesta do

správy Technických

služieb mesta Zlaté

Ing. Szobiová- toto zverenie majetku sa týka pozemkov, budov a stavieb na skládke TKO a je z dôvodu zmeny
prevádzkovateľa skládky TKO, ktorým sa stalo Mesto Zlaté Moravce. Medzi Mestom a Technickými službami
mesta bola podpísaná zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkovaním skládky TKO.
PaedDr. Ivanovičová- opýtala sa povereného zástupcu riaditeľky, ako dopadol audit svetidiel
p. Čechovič- uviedol, že audit bol ukončený a predložený primátorovi a následne ho postúpia aj poslancom.
PaedDr. Husár- s týmto objemným materiálom sa oboznamujem
p. Čechovič - viaceré svietidlá sú vo veľmi zlom stave, rekonštrukcia by mala byť plošná a nie po uliciach.
Rekonštrukcia je členená na 3 etapy. Rozhodnutie je na meste a na poslancoch.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 4-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zverenie majetku nehnuteľného majetku mesta do správy Technických
služieb mesta Zlaté Moravce a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
O
proti:
O
zdržal sa:
Predložený materiál bol schválený.
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bodu 6:
Žiadosť príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
z

pod nik

o

doriešenie prispevku

rozpočtu zriaďovateľa

K tomuto bodu rokovania boli prítomní Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ podniku a Zuzana Benčová, ekonómka
podniku.
Mgr. Sendlai - uviedol, že všetky predložené materiály, ktoré budú prejednávané na komisii sú po konzultácii
s Ing. Szobiovou, vedúcou ekonomického oddelenia MsÚ.
Ing. Szobiová - potvrdila, že rokovala s Mgr. Sendlaiom o možnostiach riešenia ich žiadosti a na základe
výsledku rokovania boli spracované dva návrhy na zmenu rozpočtu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 5-6/2017

Finančná komisia prerokovala Žiadosť príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
o doriešenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa a vzala ho na vedomie.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
K bodu 7:
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 1/2017
·

Ing. Szobiová - uviedla, že prvá zmena rozpočtu Službytu predstavuje zapojenie finančných prostriedkov
minulých rokov do rozpočtu organizácie na rok 2017. Použitie týchto finančných prostriedkov je navrhnuté na
údržbu a opravy budovy, ktorú ma podnik v správe.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 6-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a odporučila ho predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti:
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
,Kbodu8:
,Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočt u

zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté
mestský podnik na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2017
Moravce,

Ing. Szobiová - sú dve riešenia nesúladu rozpočtu mesta s rozpočtom Službytu. Môže sa buď navýšiť
príspevok pre podnik v rozpočte mesta alebo Službyt musí upraviť svoj rozpočet a znížiť výšku príspevku
zriaďovateľa na výšku, aká bola schválená v rozpočte mesta. Službyt znížuje svoj rozpočet v návrhu na zmenu
rozpočtu č. 2.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 7-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú
organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2017 a neodporučila
ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

2 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová)
za:
proti :
1 (Ján Štrba)
zdržal sa: O
nehlasovala: 1 (Erika Gráczová)
Predložený materiál nebol schválený.
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Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 8-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú
organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2017 a neodporučila
ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

2 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová)
za:
1 (Ján Štrba)
proti :
o
zdržal sa:
nehlasovala:
1 (Erika Gráczová)
Predložený materiál nebol schválený.
K bodu 9:
'Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 2/2017

.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 9-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 a odporučila materiál predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 10:
-Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,

,podnik k 31.03.2017

mestský

.

Ing. Štrba - mám otázku, prečo nesedí hospodársky výsledok vo výsledovke a v súvahe
Zuzana Benčová - tento rozdiel je na účte 354 a ten nie je v súvahe. Rozdiel som zabudla uviesť v správe
o plnení rozpočtu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 10-6/2017

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 31.03.2017 a vzala ju vedomie.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
K bodu 11:

na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko
kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na

Návrh

rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2017

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 11-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú
organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 201 7 a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2017
a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
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K bodu 12:
Návrh

na zmen u

rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a

športu p. o. Zlaté
·

oravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 12-6/20 17

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a odporučila materiál predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 13:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
o. Zlaté Moravce k 31.03.2017

stredisko kultúry a športu p.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 13-6/20 17

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce k 31.03.2017 a vzala ju vedomie.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 14:
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 13/2017

vrátane programov

a podprogramov

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 14-6/20 17

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2017 a odporučila materiál predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti:
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 15:
Návrh na použitie :finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
14/2017 .

Ing. Štrba - mám �tázku ohľadom okružnej križovatky - čo zn� mená su�a 47 3 .240 eur. M�e to pripadá tak,
že naši dodávatelia budú vedieť, aké financie máme na to vyhradené a upravia cenu.
Prednosta - NSK žiada, že musíme mať schválené uznesením krytie vo výške 209 900 Eur v rámci
spolufinancovania s VÚC a ZVaK.
Ing. Štrba - viem o čom hovorím a nepáči sa mi to.
Prednosta - pevne verím, že to vysúťažime lepšie. Výška sumy je na základe výkazu výmer spracovaného
projektantom.
MVDr. Balážová - sa spýtala, akú spolúčasť sľúbili vodárne a poznamenala, že projekt už musel byt' na meste,
robil sa už za Ing. Ostrihoňovej, keď som bola vo funkcii viceprimátorky. V tej dobe vodárne prisľúbili
financovať viac ako je teraz v návrhu podielov.
Prednosta - vodárne zaplatia tretinu ceny za preložky vody čo je cca 7 6 OOO Eur.
MVDr. Balážová - určite vodovodná prekládka nestojí 76.000 eur, mám doklady z vodární, ktoré musia byt'
niekde aj na meste, kde slúbili vyššie spolufinancovanie.
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Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 15-6/20 17

Finančná komisia prerokovala Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh
na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 14/2017 a neodporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:
1 (Klaudia Ivanovičová)
proti :
1 (Marta Balážová)
zdržal sa: 2 (Ján Štrba, Erika Gráczová)
Predložený materiál nebol schválený.
K bodu 16:
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v Programe Podp ora
rozvoja športu na rok 2017 na projekt ,,Podpora športu v meste Zlaté Moravce" v rámci
podprogramov: 1-Výstavba multifunkčných ih ris k, 2-Výstavba detských ihrísk, 4-Nákup športovej
·výbavy

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 16-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky
v Programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 na projekt „Podpora športu v meste Zlaté Moravce" v rámci
podprogramov: 1-Výstavba multifunkčných ihrísk, 2-Výstavba detských ihrísk, 4-Nákup športovej výbavy
a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 17:
.Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov
rozpočtovým opatrením č. 15/2017

a

podprogramov

Ing. Štrba - spýtal sa, či návrh súvisí s predchádzajúcim bodom
Ing. Szobiová - na predchádzajúcom zastupiteľstve boli schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie
projektu na vybudovanie komunitného centra a zmena rozpočtu súvisí so zabezpečením verejného
obstarávania na realizáciu
MVDr. Balážová - mesačne platíme verejnému obstarávateľovi, prečo nie je v paušáli zahrnuté aj toto VO
a prečo to objednávame u iného obstarávateľa
PaedDr. Ivanovičová - koľko mu platíme ?
Ing. Kováč - mesto má cez paušál verejné obstarávanie podlimitných zákaziek. Za verejné obstarávanie
platíme l 400Eur mesačne.
Ing. Szobiová - nadliminé zákazky je ťažko odhadnúť pri obstarávaní. Je to ťažko predpokladať, možno keby
sme nadlimitné zákazky zahrnuli do obstarávania, tak preplatíme, keďže nevieme koľko ich v roku bude
a verejnému obstarávateľovi by sme ich zaplatili v paušáli. Objednávka bude u vysúťaženého obstarávateľa,
nakoľko súčasťou VO boli aj ceny za nadlimitné zákazky, ktoré sa platia iba v prípade, keď sa VO objedná
k projektu na realizáciu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 17-6/20 17

Finančná komisia Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2017 prerokovala, vzala ho na vedomie a odporučila materiál
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti:
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
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f'Informácia
K
o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane prog
bodu 18:

·•

·

ramov a podprogramov
.rozpočtovým opatrfním č. l�/2017 na z?klade účelovo určených finančných prostriedkov

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 18-6/2017

Finančná komisia prerokovala Informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2017 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov, vzala ju na vedomie a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 19:
Správy o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce

.k31.03.2017:

ra) Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
b)

(c)

Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce

d) Základná š\<.ola Robotnícka 25, Zlaté Moravce

.

Ing. Štrba - výdavky �a mzdy za prvý štvrťrok sú v ZŠ Robotnícka veľmi nízke. Nezodpovedajú 1;4 rozpočtu,
čomu nerozumiem. ZS Robotnícka má najviac finančných prostriedkov a treba to analyzovať.
Primátor - od 1.9. sa budú zvyšovať v školstve mzdy, čo môže spraviť aj 20 OOO Eur do konca roka.
JUDr. Esterková - pripravujem výsledok kontroly v ZŠ, informácia pôjde na zastupiteľstvo.
Ing. Štrba - žiadam o vysvetlenie, prečo školy nemajú vo výdavkoch na mzdy čerpanie za 3 mesiace, ale iba
za dva, čiže prečo nemajú cca 25% čerpanie
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 19-6/2017

Finančná komisia prerokovala Správy o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce k 31.03.2017 a vzala ich na vedomie.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti:
O
zdržal sa: O
'Kbodu20:
Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní z dôvodu zmarených investícií
"

..

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 20-6/2017

Finančná komisia Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní z dôvodu zmarených investícií prerokovala
a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 21
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve

na odpredaj hnuteľného majetku Nemocnici Zlaté

Moravce, a. s.

Ing. Štrba - neviem, aká bola obstarávacia cena parného sterilizátora, lebo som našiel údaj , že zostatková cena
je nad 1 500 a nič viac. Mali by sme dostať naspäť peniaze?
Ing. Szobiová - MsN odstúpila sa od zmluvy na kúpu parného sterilizátora. Zaplatená bola časť z kúpnej ceny
37.200 eur. Mali by nám vrátiť časť, ktorú už nemocnica zaplatila. Toto je dodatok k zmluve, ktorá bola už
predtým schválená a nemocnica samozrejme, nemá záujem o nefunkčný sterilizátor.
Ing. Štrba - na internete mi chýba úradná tabuľa, kde by som takéto informácie našiel
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MVDr. Balážová - tiež mám taký dotaz. Úradná tabuľa síce je, ale nie je archív. Je to tam a nikto potom nevie,
kedy a kde to zverejnil, lebo po istom čase sa nič nedá nájsť.
Ing. Štrba - žiada do dôvodovej správy doplniť údaje o obstarávacej cene parného sterilizátora a akú sumu
zaplatila MsN do 31.12.2016.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 2 1-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na odpredaj hnuteľného
majetku Nemocnici Zlaté Moravce, a. s. prerokovala a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 22:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 2/2013
o

spôsobe

náhradného

zásobovania

vodou

a

náhradného

odvádzania

odpadových

,a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 25.04.2013
Ing. Štrba - koľkých domov sa to týka

vôd

PaedDr. Husár- týka sa to väčšinou len Prilep. V minulých rokoch platilo, že 15 Eur preplatíme každému, kto
si dá vytiahnuť žumpu, ale teraz už Chyzerovce majú kanalizáciu, tak sa to týka iba Prilep a výška príspevku
sa navrhuje na 30 Eur.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 22-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Zlaté Moravce č. 212013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 25. 04.2013 a odporučila materiál predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu23:
.Žiadosť Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion o finančný príspevo k na rok 2017

Ing. Štrba - podľa mňa by sa malo prispievať na deti. Máme cca 1OOO žiakov v základných školách. Prečo

máme podporovať PFA? My týmto schvaľujeme peniaze na futbal, ale koľko je tam naozaj detí? Niekde som
videl, že mesto dávalo poukazy žiakom a žiak dá finančné prostriedky klubu, ktorý navštevuje. Chýba mi údaj,
koľko detí je zo Zlatých Moraviec a koľko z iných obcí.
Prednosta - mysím si, že futbal je najmasovejší šport. Mesto je členom PFA a dlhodobo si neplní záväzky. My
nevieme dať 30.000 Eur na podporu športu?
Ing. Gráczová- má mesto na takúto podporu kondíciu?
Ing. Štrba - ja hovorím, že by sme mali podporovať všetky deti a nie len futbalistov. My nemusíme dávať len
finančné prostriedky, dávame k dispozícii štadión a prenajímame priestory, aj takto podporujeme šport.
C hýbajú tiež údaje, koľko dávame a ako podporujeme aj iné druhy športov, napr. pozemný hokej. Mám
problém s týmto návrhom.
MVDr. Balážová - mesto podporuje šport, aj futbalistov
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 23-6/20 17

Finančná komisia prerokovala Žiadosť Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion o finančný príspevok na rok
2017 a neodporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:
proti :

O
3 (Marta Balážová, Erika Gráczová, Ján Štrba)
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zdržal sa: 1 (Klaudia lvanovičová)
Predložený materiál nebol schválený.
Kbodu24:

Žiado sť Box Club Zlaté Moravce o úpravu výš19' nájomného

Ing. Štrba - je tu komisia, ktorá môže určiť a schvaliť, či dať nájom za euro? Prečo je táto žiadosť predložená
do finančnej komisie?
MVDr. Balážová - malo by sa to zjednotiť, nedá sa to riešiť spôsobom, že niekto dá žiadosť a my mu to
umožníme len preto, že požiadal o zníženie nájomného.
Ing. Szobiová - Tento klub podal žiadosť o dotáciu a bola mu pridelená dotácia vo výške 700 Eur. Vysvetlila,
že podľa platných Zásad o nakladaní s majetkom mesta o znížení nájomného za nebytové priestory sa
rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní vo fiannčnej komisii.
MVDr. Balážová - ja súhlasím, podporujme kluby, ale treba mať na to jednotný systém.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 24-6/2017

Finančná komisia prerokovala Žiadosť Box Club Zlaté Moravce o úpravu výšky nájomného prerokovala
a neodporučila znížiť nájomné pre Box Club Zlaté Moravce.
Hlasovanie:

1 (Klaudia lvanovičová)
za:
proti :
1 (Erika Gráczová)
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Ján Štrba)
Predložený materiál nebol schválený.

Kbodu 25:
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3317/17846/2016 i dôvodu
osobitného zreteľa p o dľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 25-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.
3317117846/2016 z dôvodu osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a neodporučila materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

1 (Klaudia lvanovičová)
za:
1 (Erika Gráczová)
proti :
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Ján Štrba)
Predložený materiál nebol schválený.

K bodu 26:
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.11.2011 z dôvodu
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

JUDr. Uličná - jedná sa o fakturovanie energií za priestory nefrológie v areáli nemocnice
Ing. Štrba - žiadam, aby pri predkladaní dodatkov k zmluvám boli predkladané pôvodné aj nové znenia
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 26-6/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo
dňa 15. 11. 2011 z dôvodu osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prerokoval a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

4 (Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
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K bodu 27:
Rôzne

PaedDr. Husár - podal informáciu, že Ing. Skyva dal návrh na mimosúdne vyrovnani e. Mesto mu navrhlo
65.000 a on žiada 80.000 Eur.
PaedDr. Ivanovičová - prináleží mu to? Lebo údajne sa premeška nejak& lehota.
PaedDr. Husár - áno má nárok a žiada aj úroky z omeškania
Ing Štrba - z nás čo tu sedíme, nikto za točo sa stalo nemôže, ale tomu človeku bolo ublížené, preto mu patrí
náhrada
JUDr. Ivanová - súd určí výšku náhrady. Bol už prizvaný aj súdny znalec, ktorý určil sumu 104 OOO Eur ako
náhradu mzdy.
PaedDr. Husár - odvody a všetky náležitosti celkovo robia 150 OOOEur. Okrem toho aj Ing. Ladislav Horváth
„nastúpil do práce", nakoľko bol rozsudok o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Je ochodný sa
dohodnúť na ukončení PP dohodou.

. K bodu 28:

:Záver
O 17 : 1O hod. odišli z rokovania komisie MVDr. Balážová a Ing. Gráczová. Následne predsedkyňa komisie
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie finančnej komisie o 17 .15 hod.

V Zlatých Moravciach, 20.06.2017

J4-�cné'Í�

PaedDr. Klaudia lvanovičová

predseda komisie

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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