Zápisnica

zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 11. septembra 2017
Prítomní:

PaedDr. Klaudia Ivanovičová, MVDr. Marta Balážová, Mgr. Roman Šíra, PharmDr. JUDr. Ivona
Vicianová, Ing. Erika Gráczová, Ing. Ján Štrba, Ing.Iveta Szobiová

Ospravedlnená:

Henrieta Holá, MBA,

Prizvaní hostia:

Ing. Marian Kováč, prednosta MsÚ
JUDr. Michaela Uličná Ivanová, právnička Msú
Ing. Milan Skyva
Ing. Ladislav Šidler
Ing. Milan Šindler
Mgr. Jana Hoksová
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 a Správa nezávislého audítora
pre primátora mesta a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce
Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30. 06.
2017

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
k 30. 06. 2017
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 24/2017
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 7 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 21/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ..... o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného
zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt „Obnova požiarnej zbrojnice
v Zlatých Moravciach, mestská časť Chyzerovce"
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou na preloženie žiadosti o poskytunutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na projekt „Rekonštrukcia
telocvične ZŠ Robotnícka"
Návrh na opravu Uznesenia č. 665/2017 zo dňa 22. 06. 2017 k Predloženiu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z OP Ľudské zdroje na projekt „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu v meste Zlaté Moravce"
Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi IMEXFIN s. r. o. a Mestom Zlaté Moravce
Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce
Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti uzavretej medzi mestom
Zlaté Moravce a Nitrianskym samosprávnym krajom, predmetom ktorej je združenie finančných
prostriedkov a vzájomná spolupráca na dosiahnutie spoločného diela - realizácie stavby: „Úprava
križovatky ciest IV51 l, III/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce"
Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS n. o. a Mestom Zlaté Moravce
Návrh na schválenie Dohody o vyrovnaní uzatvorenej medzi účastníkmi: 1/ Jozef Šindler, 2/ Doc. Dr.
Frank Šindler, PhD., 31 Ing. Milan Šindler, 4/ Ing. Ladislav Šindler a Mestom Zlaté Moravce
Rôzne
Záver

K bodu 1:

Otvorenie

o

Ing. Gráczová - mala pripomienku k tomu, že v minulej zápisnici z finančnej komisie bolo uvedené, že ona
a MVDr. Balážová odišli z komisie počas bodu rôzne. Ďalej dala dotaz, či by mohol byt' z finančnej komisie
robený zvukový záznam.
Ing. Szobiová - vysvetlila, že odchody členov komisie sú v zápisnici uvádzané z dôvodu uznášania schopnosti
a počtu členov komisie pri hlasovaní.
Ing. Kováč - to by musel byť schválený nový rokovací poriadok komisií, ktorý schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
MVDr. Balážová - tiež vyjadrila požiadavku na doslovný záznamom zo zasadnutí komisií.
Rokovanie komisie otvorila o 15.00 hod predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných
prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomná je nadpolovičná
väčšina členov komisie.
Predsedkyňa komisie na základe predložených žiadostí po spracovaní a zaslaní pozvánok na rokovanie
finančnej komisie, dala hlasovať jednotlivo o doplňujúcich bodoch do programu zasadnutia finančnej komisie:
1.

Návrh na doplnenie Žiadosti Mestského strediska kultúry a športu o dofinancovanie výmeny okien
v MSKŠ. Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie s obsahom žiadosti a dala hlasovať o doplnení
uvedenej žiadosti do programu zasadnutia finančnej komisie:

Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová
proti : Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová
zdržal sa: O
Predložená žiadosť nebola zaradená do programu rokovania komisie.
2.

Návrh na doplnenie Žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvy o súhlasné stanovisko k zaradeniu do siete škôl
a školských zariadení.

Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová
proti : Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová
zdržal sa: O
Predložená žiadosť nebola zaradená do programu zasadnutia.

3. Návrh na doplnenie žiadosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce o navýšenie príspevku o 20000

Eur v rámci Programu 7: Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá v časti 2 - Údržba a oprava
komunikácií.

Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Ivona Vicianová
proti : Klaudia lvanovičová,Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Gráczová
zdržal sa: O
Predložená žiadosť nebola zaradená do programu zasadnutia.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o pôvodnom programe zasadnutia.
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova ,Marta Balážova, Ján Štrba, Erika Graczova
proti :
O
zdržal sa: O
Program rokovania bol schválený
Kbodu2:
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 a Spr áva nezávislého audítora
pre primátora m esta a mestské zast upiteľstvo kons olidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce

Ing. Štrba - upozornil na nezrovnalosť údajov na strane 67, kde je uvedený údaj o výške výsledku
hospodárenia vo výške 13 021 470 eur sa spýtal sa či je tento údaj uvedený správne v tabuľke na nasledujúcej
strane, kde je výsledok hospodárenia v sume mínus 195 OOO Eur. Ja len či je to správne.
Ing. Szobiová - uviedla, že uvedený rozdiel preverí.
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Ing. Štrba - sa spýtal, či za porušenia uvedené v audítorskej správe, napríklad, že boli prečerpané výdavky
a nemali byť, v TSM bol niekto postihovaný, lebo toto je vážne porušenie zákona.
PaedDr. Ivanovičová- spýtala sa Ing. Štrbu, čo navrhuje.
Ing. Štrba - neviem čo môžem navrhnúť, napríklad by sa mali krátiť prémie bežne to takto funguje.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 1-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016
a Správu nezávislého audítora pre primátora mesta a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesto Zlaté Moravce a odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova ,Marta Balážova, Ján Štrba, Erika Graczova
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.

Kbodu3:
'Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
1k 30.06.2017
Ing. Štrba - strana 3 čerpanie rozpočtu mi nesedí výpočet. Mala by tam byt' iná suma. V položke bežný

rozpočet je rozdiel bežné príjmy mínus bežné výdavky a tieto sumy nedávajú 929 450,01. Nie je tam
započítaná položka bežné príjmy - školy.
Ing. Štrba- položil otázku, prečo je také nízke plnenie dane za výherné prístroje. Myslím si, že aj poslancov
by zaujímalo prečo je od plánu taký veľký rozdiel.
Ing. Szobiová - k polroku sa to veľmi nedá posúdiť, lebo niektorí daňovníci majú splatnosť k 30.09.2017.
Ing. Štrba - malo by sa to uvádzať v komentároch. Bolo by dobré, keby bol podrobnejší komentár prijmov
a výdavkov.
Ing. Szobiová - tento materiál spracováva ekonomické oddelenie a je to komplikované spracovať podklady
z celého úradu a komentovať všetky údaje je naozaj zložité.
Ing. Štrba- na strane 36 máme úvery z bánk. Máme počiatočný stav 1 700 056,32 Eur a z toho väčšina úverov
súvisí s nemocnicou.
Ing. Szobiová - mimo nemocnice je jeden úver 500 OOO na skládku a druhý úver 300 OOO z čoho sa čerpalo
maximálne 100 OOO na výdavky, ktoré nesúvisia s nemocnicou a ostatné je nemocnica.
Ing. Štrba- v predloženom materiály je uvedený investičný uver reštrukturalizácia úverov, dlh SLSP súvisiaci
s nemocnicou a iný účel tam nie je spomenutý. Žiadam doplniť komentár k úverom, aby bolo jasné na aký účel
bol prevzatý a na čo bol čerpaný.
Ing. Kováč- sa spýtal Ing. Štrbu, kde presne našiel chybu v bežných príjmoch na strane 3
Ing. Štrba - uviedol, že čísla sú len zle sčítané.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 2-9/2017

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a monitorovaciu správu programového rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce k 30. 06. 2017, vzala ju na vedomie a odporučila predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Ján Štrba, Erika Graczova
za:
proti:
O
zdržal sa: Marta Balážova
Predložený materiál bol schválený.
·Kbodu4:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté
Moravce k 30. 06. 2017

Ing. Štrba - môžem konštatovať, že je tam pokles žiakov. Robí sa hodnotiaca správa programového rozpočtu
rozpočtovej organizácie a v nej sú uvedené nasledovné údaje - cieľ je zabezpečiť atraktívnosť vzdelávania.
V rámci umeleckého vzdelávania je počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok 6 a počet žiakov
umiestnených v súťažiach za rok 7. Príde mi to tak, že to hodnotenie robia len odhadom.
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PaedDr.Ivanovičová - navrhujem aby to opravili
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 3-9/2017

Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká
škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce k 30. 06. 2017.
Hlasovanie:

Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 5 :
Spr áva o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Ing. Štrba - na strane 5 je plnenie miezd a sú to dva kódy vo funkčnej klasifikácii. Zaujalo ma, že výdavky
jedného sú čerpané na 38% a druhého na 53%. Jedna skupina učiteľov má iné plnie ako druhá, tomu
nerozumiem. Dalej sa Ing. Strba opýtal, či je táto klasifikácia členená na nižší a vyšší stupeň. Moja otázka
znie, prečo má jedna skupina vyššie čerpanie a jedna nižšie.
Ing. Szobiová- Je tam kód zdroja 111 to znamená, že sú to štátne peniaze na tie sa vzťahuje účtovanie miezd
do depozitu na konci decembra a potom je v decembr aj výdavok.
Ing. Štrba - ale obe tie klasifikácie sú s kodom zdroja 111.
Ing. Kováč- ano je to tak, sú tam len iné funkčné klasifikácie.
PaedDr. Ivanovičová - navrhujem, aby sme sa na to spýtali ZŠ Mojmírovej, prečo to tak je a odpoveď Vám
predložíme na najbližšej komisii.
v

v

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 4-9/2017

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova

2, Zlaté Moravce a vzala ju na vedomie.
Hlasovanie:

Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
za:
O
proti :
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 6:
,Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce

PaedDr. Ivanovičová- spýtala sa, či má niekto pripomienky k tomuto materiálu
Nakoľko sa nikto neprihlásil s otázkou, predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 5-9/2017

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1,
Zlaté Moravce a vzala ju na vedomie.
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu 7:
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej

o rgan izá cie

Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce

PaedDr. Ivanovičová - spýtala sa, či má niekto pripomienky k tomuto materiálu
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 6-9/2017

Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka
25, Zlaté Moravce a vzala ju na vedomie.
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Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
proti : O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.
K bodu8:

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
rozpočtovým opatrením č. 24/2017

:Návrh na

na rok

2017 vrátane programov

a podprogramov

MVDr. Balážová - požiadala, aby sa tento materiál rozdelil podľa kapitol. Spýtala sa, či sa dá bod rozdeliť
tak, aby každý návrh na zmenu rozpočtu išiel zvlášť do zastupiteľstva ako samostatný bod podľa druhu
výdavku.
Mgr. Šíra- opýtal sa koľko by bolo tých bodov
Ing. Szobiová- odpovedia že celkovo budú 3 materiály
Mgr. Šíra- uviedol, že ten materiál je takto vyvesený a takto musí isť do zastupiteľstva
MVDr. Balážová - ja to navrhnem aj na zastupiteľstve, lebo za niečo hlasovať budem a za niečo nie
Ing. Štrba- je tam príjem 35 OOO eur z prenájmu, za čo to je
Ing. Szobiová- uviedla, že tento príjem je za prenájom nebytových priestorov mestskej nemocnici
Ing. Gráczová - teraz budeme hlasovať tak, ako to je predložené a potom MVDr. Balážová dá návrh na
zastupiteľstve. Ja som tiež proti príspevku pre PFA.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 7-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 24/2017.
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová
proti : Ján Štrba, Erika Gráczová, Marta Balážová
zdržal sa: Ivona Vicianová
Predložený návrh nebol schválený.
Komisie neodporučila materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
MVDr. Balážová - žiadala, aby sa ten návrh rozdelil podľa jednotlivých programov a aby sa o ňom tak
hlasovalo aj na finančnej komisii.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu MVDr. Balážovej:
Hlasovanie:

Za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
Proti:O
Zdržali sa:O
Predložený návrh bol schválený.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať za prvú časť materiálu Pro gram 3 Interné služby a Program 7
komunikácia. Táto zmena rozpočtu zahŕňala výdavky na okružnú križovatku.
Ing. Szobiová uviedla, že je to presun prostriedkov a tieto dva programy sa môžu prerokovať spolu.
Hlasovanie:

Za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová
Proti: O
Zdržali sa: Ján Štrba, Marta Balážová
Predložený návh bol schválený.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať za druhú časť materiálu Program 6 Odpadové hospodárstvo. Táto zmena
rozpočtu zahŕňala výdavky na odpadové nádoby.
Hlasovanie:

Za : Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
Proti:O
Zdržali sa:O
Predložený návh bol schválený.
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Predsedkyňa komisie dala hlasovať za tretiu časť materiálu Program 8 Kultúra a šport. Táto zmena rozpočtu
zahŕňala členský príspevok Požitavskej futbalovej akadémii.
H lasov anie:
Za: Roman Šíra, Klaudia lvanovičová
Proti: Ján Štrba, Erika Gráczová, Marta Balážová
Zdržali sa: Ivona Vicianová
Predložený návh nebol schválený.
K bo du 9:
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 21/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov
PaedDr. lvanovičová - pýtala sa,či má niekto otázky k tomuto bodu
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 8-9/2017
Finančná komisia prerokovala Informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21/2017 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov vzala ju na vedomie a odporučila prerokovať v mestskom zastupiteľstve.
H lasov anie:
za: Roman Šíra, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 10:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č

o po skytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce
Ing. Szobiová - oproti materiálu, ktorý ste pôvodne dostali je tu úprava na strane 6 a na strane 19 v kritériách.
Táto zmena je vyznačená červenou farbou.
PaedDr. Ivanovičová - z akého dôvodu sa to tam dávalo
Ing. Szobiová - uviedla, že veľa žiadateľov má zvýhodné nájomné za nebytové priestory, napr. za jedno euro,
preto bol v kritériách doplnený bod, ktorý sa týka práve takýchto organizácii.
Mgr. Balážová - ja nesúhlasím s novým znením, treba prerobiť zásady hospodárenia, aby sme
neuprednostňovali nejakých užívateľov napr. PFA
Ing. Kováč - mesto je členom PFA a v iných združeniach nie
Ing. Štrba - ja som si prečítal §6 bod 3 na strane 5. a mám pocit, že žiadame veľa príloh k žiadosti.
Ing. Szobiová - výpis z registra trestov ukladá zákon a ostatné požiadavky preverí zamestnanec mesta. Toto
VZN sme tvorili pol roka a sú v ňom prílohy odporúčané lektormi, napríklad či žiadateľ nie je dlžníkom voči
mestu a jeho organizáciám, alebo či má žiadateľ splnené všetky daňové a odvodové povinnosti.
Ing. Štrba - prečo si to mesto nepreverí hneď, načo je to prehlásenie.
PaedDr. lvanovičová - Nitra takéto potvrdenie nepýta od všetkých subjektov, pýtajú iba sociálku. Pýtame toho
veľa, ale v poriadku.
MVDr. Balážová - ten bod na strane 19, ktorý bol doplnený je to isté a to je zase len PFA.
Ing. Szobiová - keď to nechcete, tak to môžeme vyhodiť. Navrhnite ako to má byt' upravené.
•

••.••

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:
UZNESENIE č. 9-9/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ......
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a neodporučila ho schváliť v mestskom zastupiteľstve
Hlasovanie:
Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová
za:
Erika Gráczová, Marta Balážová
proti :
zdržal sa: Ján Štrba, Ivona Vicianová
Predložený návrh nebol schválený.
K bodu 11:

na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného
zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt „Obnova požiarnej zbrojnice
v Z la týc h Moravciach, mestská časť Chyzerovce"
Návrh
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Ing. Štrba - predpokladám, že to má byť pre dobrovoľných baličov, je to tak?
Ing. Gráczová - spýtala sa, či máme na to, aby sme financovali dobrovoľných hasičov
Ing. Kováč - to nie je na dobrovoľných hasičov ale na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Mala sa opraviť

strecha, ale tieto finančné prostriedky nedostaneme, takže tento bod bude stiahnutý z rokovania mestského
zastupiteľstva.
Na základe informácie prednostu sa o tomto bode zasadnutia finančnej komisie nehlasovalo ani nebol
prerokovaný.
K bodu 12:
·Návrh na predloženie Žiadosti o dotá ci u v súla de s Výzvo u na preložen ie žiadostí o poskytnutie
finančnýc h prostriedkov na rozvoj výc hovy a vzdelávania žiakov v o blasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na projekt ,,Rekonštrukcia

'telocvične ZŠ Robotnícka"
MVD�. Balážová- koľko je vlastne spolufinancovanie 6.000 eur, alebo koľko? Je tam celá dôv�dová správa,
ale koľko je spolufinancovanie tam uvedené nie je. V dôvodovej správe je uvedené minimálne 1O, môže to
byť aj viac?
Ing. Szobiová- je to dotácia z ministerstva školstva a preto je tam uvedené, že minimálne 10% lebo v prípade,
ak nám neuznajú výdavky, tak to môže byt' aj viac
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu :
UZNESENIE č. 10-9/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou na preloženie
žiadosti o poskytunutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na projekt
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ Robotnícka" a odporučila ho na schválenie do mestského zastupiteľstva
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
K bodu 13:
Návrh na opravu Uznesenia

č. 665/2017

k Predloženiu žiadosti o nenávratný
projekt „Dobudovanie systému triedeného zbe ru a odvozu
22. 06. 2017

zo dňa

fi nančný príspevok z OP Ľudské zd roj e na
komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce

.

Ing. Štrba- prečo je taký veľký rozdiel v tých oprávnených výdavkoch oproti prijatému uzneseniu?
Ing. Kováč - My máme firmu, s ktorou konzultujeme všetky projekty a tá nám vysvetlila, že koľko môžeme

dať na jednotlivé časti. Uvedená suma sa znižuje, nezvyšuje sa.
Ing Štrba - tých 526 315,80 Eur, čo bolo v pôvodnom uznesení mi prišlo nadhodnotené, takže to dokážeme
spraviť za menej
Ing. Kováč - tá suma bola maximum, ktoré sme mohli žiadať, ale nemôžme toľko dostať
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu :
UZNESENIE

č. 11-9/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na opravu Uznesenia č. 665/2017 zo dňa 22. 06. 2017 k Predloženiu
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje na projekt „Dobudovanie systému triedeného
zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce" a odporučila ho na schválenie do mestského
zastupiteľstva
Hlasovanie:

za: Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianova, Marta Balážová, Ján Štrba, Erika Graczova
O
proti:
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
K bodu 14:
Návrh na mimosúd ne urovnanie sporu

medzi IMEXFIN s. r.

o.

a Mestom Zlaté Moravce
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Ing. Štrba - v registri účtovných závierok som si preveroval a zistil som, že oni nemajú takúto pohľadávku
evidovanú v účtovníctve
Ing. Szobiová-ani my to nemáme ako záväzok
PaedDr. Ivanovičová - prečo ideme do dohody a prečo by sme mali platiť premlčané záväzky, keď nas
zastupuje právnická kancelária
JUDr. Uličná - tento návrh dáva mesto, aby sa dohodlo, lebo rozsudok súdu dopadol v prospech Imexfinu
a spoločnosť Imexfin sa chce s Mestom dohodnúť.
Ing. Gráczová-Aký je rozdiel oproti predchádzajúcemu roku?
Mgr. Šíra-rozdiel je 31 OOO eur a táto komisia 3-krát schvaľovala dohodu na základe analýz expertov. Keďže
to dopadlo opačne, tak teraz je tu rozsudok vyšší o 31 OOO Eur.
PaedDr. Ivanovičová- prvýkrát rozhodli poslanci, že to ideme dať na súd. Druhýkrát sa právnici zo Slovenskej
sporiteľne vyjadrili, že to uznanie dlhu je spochybnuteľné a tým súvisiace riziko premlčania týchto
pohľadávok. Pani právnička môžete sa k tomu vyjadriť?
JUDr. Uličná- oni sa vyjadrovali iba k tomu, či prevezmú záväzok alebo nie. Oni to neprevzali, lebo sa viedol
súdny spor a bol tam otáznik, či je to uznateľné alebo neuznateľné.
Ing. Gráczová - takže sme prišli o 30 OOO Eur.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu:
UZNESENIE č. 12-9/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi IMEXFIN s. r. o. a Mestom Zlaté
Moravce a odporučila ho na schválenie do mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:

Roman Šíra, Ján Štrba, Erika Gráczová, Marta Balážová

proti :

Klaudia lvanovičová

zdržal sa: Ivona Vicianová
Predložený návrh bol schválený.
!K bodu 15:
[Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce
K bodu rokovania bol prizvaný Ing. Milan Skyva. Predsedkyňa komisie privítala Ing. Skyvu a vyzvala ho, aby
oboznámil komisiu s touto problematikou.
Ing. Skyva- už by sa dala napísať nie jedna, ale 1O kníh o tomto spore a už sa to konečne dostalo do záverečnej
fázy. Poviem to tak, ja som neustúpil preto, lebo prijem za 6 rokov mi chýba do dôchodku. Toto súdne
rozhodnutie je v môj prospech. Čo je zle, tam mesačne naskakujú penále, čo je položka cca 400 Eur. Aj keď
som mal sľúbené vyrovnanie už za primátora Ing. Lednára, jeho právnici to zhodili zo stola, že neuznávajú
rozhodnutie krajského súdu. Teraz je tam už rozhodnutie súdu a stále sa tá suma nabaľuje a neviem dokedy to
chcete nabaľovať. Vy za to nenesiete zodpovednosť, tento problém vznikol už dávno. Ja som ustúpil až moc
a dostali ste môj návrh, v ktorom boli 2 alternatívy a aj návrh, ktorý spracovalo mesto. Teraz záleží od vás,
akým spôsobom to chcete dotiahnuť. Ak to dáte ďalej na súd, tak to pôjde k vymáhaniu už exekútorovi. Ja
som nikdy nechcel tomuto mestu uškodiť, ale keď sa súdne rokovania naťahujú vyše desaťročia tak to je už
trošku moc.
Ing. Gráczová - to je smutné
Ing. Skyva - primátorka Ostrihoňová to stále odôvodňovala bytovkou. Ja som na bytovke nespravil žiadny
podfuk. Tak som to prevzal a tam boli doplnky k zmluve. Necítim sa vôbec vinný. Čiže máte návrh, ktorý dalo
vedenie mesta aj pani právnička. Ja si myslím že, odpúšťam mestu dosť. Je tu možnosť na vzájomnú dohodu,
nemusí to ísť súdnou cestou
Ing. Skyva - sa vyjadril k materiálu. Niečo mi tu nesedí. Môj návrh, ktorý som dával bol, že v tých 83 OOO eur
je mzda. A v súčanom Vašom návrhu je 65000 Eur mzda, úrok z omeškania a trov 15 596,31 Eur.
Pravnička - Vám je navrhovaná istina a na konci dôvodovej správy je súhrn, koľko predstavuje mzda, koľko
úroky a koľko sú trovy z omeškania.
Ing. Skyva -vysvetlím, prečo som nechcel ustúpiť z úrokov z omeškania. Veľmi dlho sa to naťahuje a chcem
zaviazať mesto, aby to uhradilo čím skôr. Splátkový kalendár neprichádza do úvahy
Mgr. Šíra -ste dohodnutý na nejakom deadline? Neviem, ako idú vaše rokovania s mestom. Ste na niečom
dohonutí?
Ing. Skyva-odkladať to nemôžete. Okrem peňazí, ktoré budete vyplácať mne sú tam aj poisťovne.
JUDr. Uličná - úhrada záväzku by išla prostredníctvom tretieho subjektu a mesto to bude splácať.
PaedDr. lvanovičová - chce sa niekto ešte niečo opýtať?
PaedDr. Ivanovičová - ja sa chcem spýtať, na základe čoho mesto pristúpilo k tomu, aby to išlo cez tretiu
stranu.
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Ing. Szobiová - úhrada by bola cez spoločnosť Magellan, ktorá pristupovala aj k záväzkom nemocnice, lebo
banka neodkupuje pohľadávky fyzických osôb. Preto je tu riešenie cez spoločnosť Magellan.
Ing. Štrba - s vyrovnaním súhlasím. Zase tu vzniklo 120 OOO Eur a zase je tu konkrétna osoba, ktorá je za to
zodpovedná. Keďže je tu škoda pre mesto tak by túto škodu malo mesto vymáhať.
PaedDr. lvanovičová - minule ste pán Šíra hovorili, že mu to nepatrí, videli sme rozsudok?
JUDr. Uličná- rozsudok máme na meste
PaedDr. Ivanovičová - opýtala sa či to môže dať Ing. Skyva na exekúciu
JUDr. Uličná - áno, nakoľko bol pravoplatne zvolený za hlavného kontrolóra. Poslanci zvolili kontrolóra,
primátorka vetovala uznesenie a potom poslanci prelomili veto a Ing. Skyva nenastúpil do práce.
PaedDr. lvanovičová - a vy máte to uznesenie? Žiadam Vás, aby ste dali aj rozhodnutie súdu aj uznesenie
o zvolení Ing. Skyvu za kontrolóra do materiálov na zastupiteľstvo.
Mgr. Šíra- o čo je toto čo p. Skyva teraz navrhuje menej, oproti tomu, o čo by mu prisúdil súd?
JUDr. Uličná - súdny znalec určil mzdu 90 OOO Eur, z čoho nam plynú odvody, dovolenka aj úroky
z omeškania.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrh :
UZNESENIE

č.

13-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté
Moravce a neodporučila ho schváliť v mestskom zastupiteľstve.
Hlasovanie:

Roman Šíra, Ján Štrba, Erika Gráczová
proti :
O
zdržal sa: Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová
Predložený návrh nebol schválený.
za:

.K bodu 16:
Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti uzavretej medzi Mestom
fZiaté M oravce a Nitrianskym samosprávnym krajom, predmetom ktorej je združenie finančných
prostriedkov a vzájomná spolupráca na dosiahnutie spoločného diela - realizácia stavby: „Úprava
križovatky ciest II/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce"

Ing. Štrba- Západoslovenská vodárenská spoločnosť tvrdí, že sa podiela rovnakým dielom. A nie je to pravda,
v tretej časti oni uvádzajú cenu s DPH a ostanté spoločnosti bez DPH. Len na toto som chcel upozorniť.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu :
UZNESENIE

č.

14-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
uzavretej medzi mestom Zlaté Moravce a Nitrianskym samosprávnym krajom, predmetom ktorej je združenie
finančných prostriedkov a vzájomná spolupráca na dosiahnutie spoločného diela - realizácie stavby: „Úprava
križovatky ciest II/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce" a odporučila ho predložiť do mestského
zastupiteľstva na schválenie.
Hlas o vani e:

Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová
za:
proti: O
zdržal sa: Erika Gráczová, Marta Balážová
Predložený návrhu bol schválený.
K bodu 17:
'Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS n. o. a Mestom Zlaté Moravce

Ing. Štrba - Akú protihodnotu dostaneme za tých 12 OOO Eur?
MVDr. Balážová - ako ste prišli k tej sume
JUDr. Uličná - to je ich návrh na úhradu nákladov, ktoré do toho vrazili.
Mgr. Šíra - toto je celé nezmysel, mesto to chcelo vyrokovať tak, že nikto nikomu nič neplatí. Je tu uznesenie,
kedy nám mali vrátiť kľúče a mesto to chcelo vyrokovať dohodou a nechcelo sa súdiť. Chvíľu to bolo dobre
a potom už nie lebo treba dostať z mesta prachy.
MVDr. Balážová - výpoveď ste dali?
JUDr. Uličná - výpoveď je dáná, my sme dali návrh na vypratanie a druhá strana na súd neplatnosť výpovede.
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Mgr. Šíra-To je celé nezmysel, platia staré pravidlá podľa platnej nájomnej zmluvy. Od 1.7.2016 nemáme
ani budovu, ani nájomné a nájom je do roku 2019 predÍžený na základe uznesenia MsZ. Od 1.7. má platiť ona
nám, veď ona dlhuje peniaze mestu a nie ešte od nás pýta.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu :

UZNESENIE č. 15-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS n. o. a Mestom
Zlaté Moravce a neodporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie
Hlasovanie:

O
za:
Roman Šíra, Ján Štrba, Erika Gráczová, Marta Balážová
proti :
zdržal sa: Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová
Predložený návrh nebol schválený.
K bodu 18:
Návrh na schválenie Dohody o vyrovnani uzatvorenej medzi účastníkmi: 1/ Jozef Šindler, 2/ Doc. Dr.
.Fran.k Šindler, PhD., 3/ Ing. Milan Šindler, 4/ Ing. Ladislav Šindler a Mestom Zlaté Moravce
.

Prítomní boli zástupcovia rodiny Šindlerových a ich právna zástupkyňaJUDr. Uličná - bol vypracovaný
posudok, ktorý bol na sumu 2,50 Eur/ m2 pre všetkých vlastníkov pozemkov pod skládkou TKO. Naposledy
bola suma schvaľovaná na zastupiteľstve 1O Eur/ m2 a táto bola schválená len pre nich a po zastupiteľstve
chceli 20 Eur/ m2 a teraz chcú až 50 Eur/ m2.
Predsedkyňa komisie privítala rodinu Šindlerových. Spýtala sa či bude za nich hovoriť pani advokátka.
Advokátka r. Šindlerových-momentálne je na súde podaná žaloba ohľadom vlastníckeho práva pod skládkou
TKO. Šindlerovci sa snažili rokovať ohľadom vyrovnania, ale neúspešne. Teraz je žaloba podaná
a momentálne sa snažíme spor urovnať. Na poslednom stretnutí boli povedané požiadavky Šindlerovcov kde
bola uvedená cena 50 Eur/ m2. Jedná sa o cenu nielen za pozemok ale aj za to, že pozemok nemohli užívať.
Mesto nesprávne užívanie pozemkov nikdy nespochybnilo.
Ladislav Šindler -Tento spor trvá od roku 1992. Otec podal vtedy žiadosť na Mesto Zlaté Moravce. Pán
primátor Orban podal odpoveď, že skládka nie je na jeho pozemkoch. Z nášho pohľadu ide o okupáciu
pozemkov. Chceme to vyriešiť, 25 rokov je dlhá doba a chceme to vyriešiť dohodou. V tej dohode je zahrnuté
všetko. Mesto tie pozemky užívalo bez nášho súhlasu. Nevieme si predstaviť iný spôsob vyrovnania. Počas 25
rokov mesto neodvôvodnene využívalo náš pozemok a v tomto prípade ide o bezdôvodné obohatenie. Sme
radi, že to niekto začal riešiť.
Mgr. Šíra -chcem sa spýtať - my sme na zastu1�,iteľstve schvaľovali pre vás sumu 1O Eur/ m2 a to bolo po
dohode s vašim právnym zástupcom s doktorkou Stevulovou. Poslanci to schválili a to uznesenie je platné.
Advokátka r. Šindlerovcov - čo sa týka danej ceny. Danú cenu navrhovalav doktorka Števulová bol to jej návrh
a tie rokovania boli neoficialne. Nebola to oficialna dohoda. V roku 2008 Sindlerovnci požadovali 30 Eur/ m2.
Mgr. Šíra-pani Dr. Števulová zastupovala všetkých?
Ladislav Šindler-Jozefa Šindera zastupovala pani Števulová, ostatných nie. My ostatní traja sme v roku 2008
žiadali 1OOO Sk, my sme so sumou 1O Eur nesúhlasili. Toto bolo prezentované niekym, kto nemal o tom
predstavu. Ostatní traja súrodenci sa s týmto nestotožňujeme. Môžem Vám ukázať oznámenie od pána Orbana,
ktorý nás klamal, že tá stavba nie je na našom pozemku. Suma 50 Eur zahŕňa aj osobnú traumu za 20 rokov.
Milan Šindler - Mesto na tom mieste podniká a malo z toho pozemku výnosy, čo sa ukázalo v rozpočte.
Ladislav Šindler-Mesto predáva bez problémov pozemky 100 Eur/ m2 a od nás by ste chceli aj s ujmou, ktorú
sme mali aby sme predali pozemky za sumu 1O Eur/ m2.
Mgr. Šíra - ja tu nemám rozsudok a preto neviem povedať od kial pokial je to vaše.
Advokátka r. Šindlerovcov - týmto bodom sa to nebude končiť lebo mám listinné dôkazy. Mesto nesporí
o tom, že vlastníkom sú Šindlerovci. Myslím, že ste aj ostatných vlastníkov odškodňovali za neoprávnené
vydržanie.
Ing. Kováč - ten bezprávny stav, o ktorom hovoríte vznikol v roku 1992? Lebo stále tu hovoríme o 25 rokoch,
ale kedy to vzniklo?
Ladislav Šidnler - ten stav trvá dlhšie
Ing. Kováč-prečo je hranica 25 čo tie roky predtým tam ste tiež žiadali odškodnenie od štátu.
Ladislav Šindler - lebo vtedy podal otec prvý krát žiadosť na mesto preto všade uvádzame od roku 1992.
Ing. Kováč-prečo nežiadate spätne na základe reštitučného zákona veď aj to je možné.
Ing. Štrba - tých 50 Eur/ m2 je cena ktorú navrhujete. Koľko počítate za cenu nehnuteľnosti a koľko za náhradu
nájmu za tých 25 rokov.
Milan Šindler-v tých 50 eur je všetko.
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Ing. Štrba-neodpovedali ste mi.
Ladislav Štrba-my sme predali pozemky v Zlatých Moravciach kde je Kaufland za 50 Eur/ m2 bezproblémov
a nikto nám ich neokupoval.
Advokátka r. Šindlerovcov-tá cena sa nemusí skladať tá cena zodpovedá hodnote pozemku. Keď si vezmeme
za koľko sa porovnávacou cenou dáva cena pozemkov na podnikanie čo je cca 50 Eur/ m2.
PaedDr. Ivanovičová-táto vaša suma je konečná, ktorú ste navrhli?
Advokátka r. Šindlerovcov - v dohode môže byt' uvedené, že sa jedná o konečné vyrovnanie a rodina
Šindlerových si nebude uplatňovať už žiadne iné náhrady a nároky voči mestu. Advokátka upozornila, že
v návrhu dohody je preklep v mene Franka Šindlera. Správne má byt' uvedené Frank Schindler.
PaedDr. Ivanovičová -v prípade schválenia dohody budete trvať na úhrade celou sumou, alebo bude možné
dohodnúť sa aj na splátky?
Ladislav Šindler-sme radi, že sa to začalo riešiť a ak mesto predloží návrh na splátkový kalendár, budeme sa
tým zaoberať.
MVDr. Balážová-kde je tá dohoda prečo išlo tých 1O Eur/ m2 do zastupiteľstva?
JUDr. Uličná - to bola len ústna dohoda s JUDr. Hoksovou, s ňou sa pomerne zle komunikuje písomne,
nakoľko neodpovedá. Ten návrh nedala predchádzajúca právna zástupkyňa rodiny Šindlerových, ale terajšia,
JUDr. Hoksová.
Ing. Gráczová-aká je tu šanca na súde?
JUDr. Uličná-ja si myslím, že súd určí vlastnícke právo im a potom už ide o to, koľko im zaplatíme. Mesto
sa s nimi vždy chcelo dohodnúť, tak ťažko povedať.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu
UZNESENIE č. 16-9/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dohody o vyrovnaní uzatvorenej medzi účastníkmi: 1/
Jozef Šindler, 2/ Doc. Dr. Frank Šindler, PhD„ 31 Ing. Milan Šindler, 4/ Ing. Ladislav Šindler a Mestom Zlaté
Moravce a neodporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie
Hlasovanie:

O
za:
proti :
Roman Šíra, Ján Štrba, Erika Gráczová, Marta Balážová
zdržal sa: Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová
Predložený návrh nebol schválený.
K bodu 19:
Rôzne

.

.

..

Mgr. Šíra - nič iné nerobíme, len prejednávame vyrovnanie sporov, preto chcem navrhnúť, aby redaktor
Tekovských novín pripravil článok za obdobie posledných 5 rokov a v ňom, aby bolo jasne určené, čo sme
komu vyplatili, čo sa uhradilo za pochybenia, ktoré urobili konkrétni zástupcovania mesta a kto je za to
zodpovedný a za koho vedenia to bolo spôsobené. Nielen pracovno-právne spory, ale aj problémy so ZSm
a MsN. Ako sa to majú ľudia z vonku dozvedieť? Ja počúvam, že sa v meste nič nerobí, ale o týchto veciach
občania nevedia.
Ing. Gráczová -aj MVDr. Balážová chcela uviesť len informáciu ohľadom nemocnice a teraz je tu trestné
oznámenie.
MVDr. Balážová - ja som dala uverejniť článok o nemocnici, aké majú dlhy a aký je stav nemocnice a doteraz
sa súdim s JUDr. Cimrákom.
Mgr. Šíra -ja nechcem robiť mestu starosti a žaloby, ked je tu možnosť, že by mohlo byt' trestné oznámenie
tak ja to beriem späť. Len tvrdím, že občania by o tom mali vedieť. Obrátil sa na pani právničku s otázkou, či
to môže byt' žalované?
JUDr. Uličná-spraviť sa to môže, ale vždy je tu riziko žalovateľnosti určitých údajov
Ing. Štrba-podporujem tento návrh
Pa edDr. lvnanovičová-treba určit kto môže za tie škody, ktoré my teraz uhrádzame.

K bodu 20:
Záver
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Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie finančnej komisie
o 17:50 hod.
V Zlatých Moravciach, 20.09.2017
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PaedDr. Klaud ia Ivanovičová

predseda komisie

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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