Zápisnica
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach dňa 04. decembra 2017

Prítomní: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Erika Gráczová, MVDr. Marta Balážová, Ing. Ján Štrba,

Henrieta Holá MBA, Mgr. Roman Šíra, Pha1mDr. Ivona Vicianová
Neprítomní: Prizvaní a hostia:

Ing. Marek Holub, zástupca primátora mesta
JUDr. Alžbeta Esterková, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Marián Kováč, prednosta MsÚ
JUDr. Michaela Uličná Ivanová, právnička MsÚ
Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ
Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ p.o. Službyt
Zuzana Benčová, ekonómka p.o. Službyt
Eduard Čechovič, zástupca riaditeľky TSM
Ing. Karol Švajčík, poslanec mestského zastupiteľstva

Program:

Otvorenie
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 s výhľadom na roky 20 1 9 a 2020
3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok 2018 s
výhľadom na roky 20 1 9 a 2020
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
k 30.09.20 1 7
5. Návrh na zmenu rozpočtu rok 20 1 7 príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o„
rozpočtovým opatrením č. 6/201 7
6 . Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce m. p. n a rok 2 0 1 8 s výhľadom na roky
20 1 9 a 2020
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik
k 30.09.20 1 7
8. Správa hlavnej kontrolórky mesta k plneniu opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce a Správa
o prijatých opatreniach Technických služieb mesta k správe z auditu účtovnej závierky k 3 1 . 1 2.2016 pre
finančnú komisiu v zmysle uznesenia č. 60712017 MZ v Zlatých Moravciach zo dňa 1 7 .04.20 1 7
9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 s výhľadom
na roky 20 1 9 a 2020
1 O. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 20 1 7
rozpočtovým opatrením č. 6/20 1 7
1 1 . Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
1 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. „.„„./20 1 7 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce
13. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 7 rozpočtovým opatrením č. „„../20 1 7
1 4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 7 rozpočtovým
opatrením č. „„„./20 1 7
1 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4 0 1 6/24242/2 0 1 6 v k.ú. Zlaté
Moravce pre spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Návrh Dohody medzi Mestom Zlaté Moravce a ARRIVA NITRA a.s. o dočasnom poskytovaní služby na
obdobie do uzatvorenia novej zmluvy priamym zadaním
1 7. Rôzne
a) Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
1 8. Záver
1.

2.

.

.K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila o 1 5 .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.
PaedDr. lvanovičová navrhla do bodu rôzne doplniť a prerokovať Informáciu Centra voľného času detí
v Zlatých Moravciach o havarijnom stave strechy na budove CVČ. Zároveň navrhla stiahnuť z bodu rokovania
Bod č. 8
Predsedky11a dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu programu zasadnutia komisie:
I.
Otvorenie
2.
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 s výhľadom na roky 20 1 9 a 2020
3.
Návrh programového rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok
20 1 8 s výhľadom na roky 2 0 1 9 a 2020
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
4.
k 30.09.20 1 7
5.
Návrh na zmenu rozpočtu rok 20 1 7 príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.,
rozpočtovým opatrením č. 6/201 7
6.
Návrh programového rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce m. p. na rok 20 1 8 s
výhľadom na roky 2 0 1 9 a 2020
7.
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik
k 30.09.20 1 7
Návrh programového rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
8.
2018 s výhľadom na roky 2 0 1 9 a 2020
9.
Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 6/20 1 7
1 O. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
1 1 . Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. . .. ..../20 1 7 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce
1 2. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 7 rozpočtovým opatrením č . ..... ./2 0 1 7
1 3. Návrh n a zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce n a rok 201 7 rozpočtovým
opatrením č .. ... ./20 1 7
1 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 401 6/24242/20 1 6 v k.ú. Zlaté
Moravce pre spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Návrh Dohody medzi Mestom Zlaté Moravce a ARRIVA NITRA a.s. o dočasnom poskytovaní služby na
obdobie do uzatvorenia novej zmluvy priamym zadaním
1 6. Rôzne
a) Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
b) Informácia Centra voľného času detí v Zlatých Moravciach o havarijnom stave strechy na budove
CVČ
1 7. Záver
.

.

.

.

Hlasovanie:
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Ján Štrba, Erika Gráczová, Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa: O
Program rokovania bol schválený.

K bodu 2:
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Ing. Szobiová - informovala členov komisie, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a má novú štruktúru v
rámci jednotlivých programov. Rozpočet rozpočtových organizácií je súčasťou rozpočtu mesta a rozpočty
rozpočtových organizácií boli predložené ako doplňujúci bod nášho rozpočtu. Rozpočty príspevkových
organizácií sú predkladané ako samostatné návrhy a v rozpočte mesta je zahrnutý príspevok pre jednotlivé
príspevkové organizácie. Rozpočet je zostavený v jednotnej forme za mesto aj za naše organizácie. Ak sa chce
niekto niečo spýtať, prosím položte otázky.
Ing. Gráczová - pri zvyšovaní miestnych daní sa dohodlo, že finančné prostriedky zo zvýšených daní pôjdu
na opravu komunikácií, kde je to zahrnuté
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Ing. Szobiová - je to zahrnuté v programe 7 Komunikácie. Finančné prostriedky sú plánované ako kapitálové
výdavky, lebo tie cesty sú vo veľmi zlom stave a bude sa jednať o stavebné úpravy. V predloženom návrhu na
rok 2018 sa plánuje v rozpočte časť kapitálových výdavkov na komunikácie, na ostatné kapitálové výdavky
budú určené financie pri rozdeľovaní záverečného účtu.
Ing. Gráczová- spýtala sa, z akých finančn,Ých prostriedkov sa robila ulica SNP
Ing. Kováč - uviedol, že ulicu SNP robil VUC
Ing. Štrba - chcel by som len povedať informáciu, ktorú som zistil. Sme šieste najhoršie hospodáriace mesto
v tejto republike za rok 2016. Čo v tomto rozpočte nás posunie na lepšie miesto?
Ing. Szobiová - tú analýzu by som musela vidieť a vedieť, čo sa porovnávalo. Ak porovnávali aj zadlženosť,
tak my sme mali vysoké záväzky po nemocnici a nevieme, aké veci v spomínanej analýze hodnotili.
Ing. Holub - o tejto analýze viem, oni tam brali viaceré veci a boli tam aj dlhy po nemocnici. V tomto rozpočte
sa popri tých dlhoch podarilo rozbehnúť bytovku aj skládku. Kapitálový výdaj 104.000 eur je nízky výdaj na
opravu ulíc a naozaj to musíme dofinancovať z rezervného fondu. Tých požiadaviek z komisie výstavby bolo
veľa.
Ing. Štrba - je mi jasné, že v tomto okamihu zasahovať do toho rozpočtu by stálo veľa ľudí veľa roboty, ale
dopredu vás chcem poprosiť v budúcnosti by bolo treba rozpočet vytvoriť skôr. My tých informácií máme
pomenej a skorej by sme potrebovali vedieť, nie len tie finančné informácie, ale aj tie ostatné informácie, ako
sú počty zamestnancov, počty žiakov a iné, ktoré sú teraz v komentári.
Ďalej chcem poznamenať, že v meste málo robíme s majetkom mesta. Malo by to byt' tak, že prehodnotíme
majetok, ktorý potrebujeme a ktorý nie. Nepotrebný majetok treba následne predať a kúpiť niečo, čo
potrebujeme.
Ing. Holub - väčšina poslancov je proti predaju majetku
Ing. Štrba- myslím to tak, že účelovo predáme nejaké priestory a kúpime za to iné priestory, lebo je to v súlade
s našim cieľom.
Ing. Kováč - to, čo by sme mali z predaja, musíme investovať ďalej
MVDr. Balážová - je tu teraz napríklad havarijný stav strechy Centra voľného času. Okrem toho treba opraviť
aj Župný dom a aj iné budovy mesta. Je tu kopa vecí a strechy sú prvoradé, máme nejaké nájmy a z tých
nájmov to treba opravovať.
PaedDr. Ivanovičová - keď si určíme, že teraz predáme budovu kina a z tých peňazí opravíme nejakú budovu,
napríklad Župný dom s tým súhlasím.
Ing. Szobiová - v rozpočte sú rozpočtované výdavky na opravu plochej strechy na Centre voľného času vo
výške 40.000 Eur. Dôvodom neskoršieho doručenia rozpočtu je, že k tomu, aby sme rozpočet na oddelení
spracovali, potrebujeme informácie a teraz sme ho prerábali aspoil 20 krát. Ospravedlilujeme sa, ale ešte aj
v ten de11, keď sme vám rozpočet posielali sme menili údaje. Keby ste mali návrh, aby sa niečo v rozpočte
ešte upravilo, tak my to samozrejme zapracujeme.
PaedDr. Ivanovičová - rozpočty bývajú aj neskôr predkladané. Je to stále živý materiál, môžete si povedať čo
chcete zapracovať do rozpočtu.
Ing. Štrba - plánované nájomné je nižšie z dôvodu, že máme menej bytov a pýtam sa, nepribudnú nám byty
na l .mája?
Ing. Kováč - byty na 1.mája budeme mať až potom, keď tie byty odkúpime a dostaneme peniaze zo ŠFRB
a dotáciu z MDVaRR.
Ing. Szobiová - do rozpočtu môžeme dať iba také príjmy, na ktoré máme podklad. Čo sa týka toho, že by sme
mali dať do rozpočtu nájomné za byty, ktoré nemáme, s tým nesúhlasím. Lebo, keby sme nakoniec tie príjmy
nemali a vo výdavkoch by už bolo čerpanie minuté, museli by sme krátiť niekomu výdavky a to je potom
problém. Príjmy sa rozpočtujú na minimálnej úrovni a výdavky na maximálnej.
Ing. Štrba - keď mám neistý príjem, môžem spraviť rozpočet ako prebytkový
Ing. Szobiová - áno, ale keď narozpočtujeme prebytok a niekto ho potom navrhne rozdelíť pri schvaľovaní
rozpočtu do výdavkov a tie príjmy nakoniec nezískame, mali by sme problém. Lepšie je riešiť zvýšené prijmy
zmenou rozpočtu a to navýšením príjmov aj výdavkov.
MVDr. Balážová - ja sa vrátim ku križovatke, lebo tá cena za zeleň na okružnú križovatku je nehorázne vysoká
a neverím v to, že toľko to stojí. Tie financie na križovatku v roku 2018 je aký údaj?
lng. Kováč - to je presun finančných prostriedkov za činnosti, ktoré sa nestihnú tento rok.
Ing. Štrba - spýtal sa, kde sú rozpočtované prostriedky na údržbu budov.
Ing. Szobiová- v programe 3, podprogram 3.2, položka 630 - tovary a služby, údržba budov mesta.
PaedDr. Ivanovičová - útulok pre zvieratá bude na tom istom mieste ako bol doteraz, alebo kde sa to plánuje?
Ing. Kováč - útulok sa plánuje presťahovať pri skládku, ale zatiaľ zostáva tam, kde je v súčasnosti.
PaedDr. Ivanovičová - tá suma na mestskú nemocnicu v programe 3 čo znamená?
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Mária Očovayová - v komentári je to vysvetlené, rozpočtujú sa výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu
v prenajatých priestorov v areáli mestskej nemocnice pre spoločnosť B.Braun Avitum. Je tam rozpočtovaná aj
demolácia starých budov v priestoroch nemocnice vo výške 30.250 eur.
PaedDr. Ivanovičová - je to nutné, aby sme tento rok tie budovy búrali?
Ing. Kováč - nová pani riaditeľka to žiada
Ing. Štrba - spýtal sa, či mesto musí na žiadosť spoločnosti Agel reagovať a či to musíme urobiť
Ing. Kováč - môžeme diskutovať na túto tému, ak poslanci rozhodnú, že nie, tak to realizovať nebudeme
Mgr. Šíra - my im dáme zbúrať a oni si inde postavia
JUDr. Esterková- len preto, že oni požiadali, my im nemusíme vyhovieť
PaedDr. Ivanovičová - namiesto toho by sme mohli spraviť strechu na kine.
Henrieta Holá- čo dávame na údržbu budov, ktoré nevyužívame?
PaedDr. Ivanovičová - nám v MSKŠ treba vymeniť okná na celej budove. Len čo sme dokončili prvú časť
výmeny okien, tak nám ďalšie vypadlo.
Ing. Štrba - navrhujem, aby finančná komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu dať finančné prostriedky,
ktoré sú určené na demoláciu budov v nemocnici na opravu strechy na budove kina
Ing. Kováč - ja by som to dal na ZŠ Robotnícku, lebo tam nemôžme žiadať dotáciu nakoľko sme dostali
peniaze minulý rok
PaedDr. Ivanovičová - súhlasím, dala by som to do havarijných stavov, ako položku na údržbu mestských
budov.
Ing. Štrba - navrhol, aby položka 30.000 eur na demoláciu budov v areáli nemocnice bola zmenená na údržbu
budov mesta.
Ing. Štrba - položil otázku, či príjem z prenájmu objektu na Viničnej ulici je naozaj iba 20.500 eur a žiada
odpoveď, či je to príjem od všetkých nájomníkov v tomto objekte, nakoľko sa mu to zdá nízka suma.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.1-12/2017

Finančná komisia odporučila, aby boli finančné prostriedky, ktoré sú v návrhu rozpočtu na rok 2018 určené na
demoláciu budov v nemocnici vo výške 30.250 eur použité na údržbu budov mesta v Programe 3, čím bude
položka na údržbu budov vo výške 70.250 eur.
Hlasovanie:

za: 7 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová,
Henrieta Holá)
proti : O
zdržal sa:
Predložený návrh bol schválený.
Poslanec Ing. Švajčík - niekoľkokrát som navrhoval do rozpočtu veci z komisie dopravy týkajúce sa
financovania dopravného značenia v meste. Celý rok som žiadal predložiť do komisie dopravy nevyhnutné
požiadavky na dopravu a dostal som podklady koncom novembra. V komisii máme veľa uznesení, ktoré nie
sú splnené lebo nemáme finančné prostriedky. Z komisie dopravy je vždy výstup, že v zmysle finančných
možností mesta. Už to nechcem ani riešiť, lebo každý návrh z komisie je ignorovaný. Toto sú požiadavky,
ktoré ukladá zákon a mesto ich musí mať a stále nie sú spravené, alebo sú stále nedostatočne spravené. Teraz
máme v doprave o 1 O.OOO eur viac a pasportizácia dopravy je veľmi dôležitý dokument. Jednoducho tu teraz
nie je nič zamerané, ani chodníky a to sú také dokumenty, ktoré majú byť vypracované aj zo zákona. Bolo mi
vysvetlené že v rámci územného plánu mesta sa to spracuje. Každý rok tam dávam požiadavky a stále je tá istá
odpoveď. Keď sa nedá viac financií nájsť tak som rád, že je tam aspoň o 10.000 eur viac a v návrhu rozpočtu
je 30.000 eur na dopravu. Prišiel som kvôli tomu, aby ste vedeli, že aj ostatné komisie tieto veci riešia.
Ing. Štrba - k vystúpeniu pána poslanca, že komisia, ktorá je na konci prerokovania návrhu rozpočtu je
finančná komisia. My nevieme, ktoré sú podstatné informácie, možno stojí za to, že pri tvorbe rozpočtu by
mali byt' všetci predsedovia komisií spolu. Existujú nejaké tem1íny a pravidlá pri tvorbe rozpočtu.
Ing. Szobiová - rozpočtový hannonogram bol vydaný v septembri tohto roku s určenými termínmi na
predkladanie požiadaviek a výstupov z jednotlivých komisií.
Ing. Erika Gráczová dala návrh, aby sa na zasadnutie finančnej komisie neprizývali riaditelia rozpočtových
a príspevkových organizácií z dôvodu, že program komisie býva rozsiahly a komunikácia s riaditeľmi je
nekonštruktívna.
Za:
2 (Erika Gráczová, Henrieta Holá)
Proti: 1 (Ivona Vicianová)
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Zdržal sa: 2 (Klaudia Jvanovičová, Roman Šíra)
Nehlasovali: 2 (Ján Štrba, Marta Balážová)
Predložený návrh nebol schválený.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 2-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh programového rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska
kultúry a športu p.o. na rok 201 8 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a odporučila ho predložiť mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.

Hlasovanie:
6 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia fvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Holá)
za:
proti :
O
zdržal sa: 1 (Marta Balážová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 3:Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok
2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Na tomto bode rokovania bola prítomná riaditeľka MSKŠ, p. Simona Holubová.
MVDr. Balážová - konštatovala, že v rozpočte MSKŠ je navýšenie o 22.000 Eur.
Simona Holubová - navýšenie rozpočtu spôsobila potreba oprava strechy v Chyzerovciach, ktorá predstavuje
15.000 Eur a potom oprava dverí na Kultúrnom dome Prílepy vo výške 5.000 Eur.
Mgr. Šíra - nie sú v rozpočte plánované ďalšie opravy okien MSKŠ?
Ing. Szobiová - opravy okien Mestského strediska kultúry a športu má v rozpočte zahrnuté mesto vo výške
9.000 Eur.
Simona Holubová - vo výmene okien je nutné pokračovať. My sme teraz vymenili 7 okien a ďalšie okno sa
potom celé zrútilo.
Mgr. Šíra - spýtal sa, koľko okien je na budove MSKŠ
Simona Holubová - uviedla, že celkovo je na budove približne 40 okien.
PaedDr. lvanovičová - ja by som odporúčala dať 30.000 Eur čo sme zobrali na demoláciu budov, dať na tieto
okná.
Mgr. Šíra - z mesta musí prísť podnet, čo je priorita. Jeden deň musí mesto spraviť to, že mesto nepotrebné
budovy a pozemky predá, aby sme opravili budovy mesta, ktoré je treba.
MVDr. Balážová - máme bezplatné Tekovské noviny a máme tam novinára na plný úväzok. Čo tam on robí?
Máme články na internete a to sa len preklopí do novín, preto sa pýtam, či ho potrebujeme.
Simona Holubová - uviedla, že novinár píše aj tie články na internete.
MVDr. Balážová - tie noviny by mali informovať, aké je hospodárenie mesta a o tom neinformujú. Mne sa tá
suma na Tekovské noviny zdá dať prehnaná a tam máme 30.000 a keby sme zobrali PFA tak tam máme ďalších
30.000 a hneď vieme spraviť strechu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 3-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a odporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.

Hlasovanie:
5 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová, Henrieta Holá)
za:
2 (Marta Balážová, Erika Gráczová)
proti :
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 4 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organízácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. k 30.09.2017
Na tomto bode rokovania bola prítomná riaditeľka MSKŠ, p. Simona Holubová.
Ing. Štrba - prečo sú záväzky voči základným školám po lehote splatnosti nad 30 dní,
Simona Holubová - platím tak, ako nám chodí príspevok. Vyberám si veriteľov, ktorých uprednostním pri
platbe. Je rozdiel či zaplatím plynárom, ktorý ma môžu odpojiť, alebo zaplatím školám.
Ing. Štrba -spýtal sa, či sa dajú zasielať tabuľky, ktoré sú uvedené v správe vo formáte Excel
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Simona Holubová - áno
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 4-12/2017
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. k 30.09.20 1 7 a vzala ju na vedomie.

Hlasovanie:

5 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová, Henrieta Holá)
za:
proti:
O
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Erika Gráczová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 5:
Návrh na zmenu rozpočtu rok 2017 príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.,
·rozpočtovým opatrením č. 6/2017
Na tomto bode rokovania bola prítomná riaditeľka MSKŠ, p. Simona Holubová.
Simona Holubová- tento materiálje predkladaný z dôvodu navýšenia prijmov na stredisku kino a na stredisku
šport, ktoré potrebujeme zapojiť do rozpočtu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č.5-12/2017

Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu rok 2 0 1 7 príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o., rozpočtovým opatrením č. 6/2017 a odporučila ju predložiť mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.

Hlasovanie:

5 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová, Henrieta Holá),
za:
proti:
O
zdržal sa: 2 (Erika Gráczová, Marta Balážová)
Predložený materiál bol schválený.

·K bodu 6:
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce m.p. na rok 2018 s výhl'adom na roky
i20l9 a 2020
Predsedkyňa komisie privítala riaditeľa podniku, Mgr. Petra Sendlaia a ekonómku podniku, p. Zuzanu
Benčovú
Ing. Štrba -spýtal sa, načo je v Službyte podnikateľská činnosť, keď neprináša žiadny zisk.
Zuzana Benčová- rozpočtujeme nulu, lebo prvý krát rozpočtujeme podnikateľskú činnosť a nevieme, aký zisk
dosiahneme.
Ing. Štrba - a aký máte zisk? Ten rozpočet je plán a mal by byť postavený ako cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
Keď si postavím nízky plán, tak ho splním. Keď nám prinesie podnikateľská činnosť 1 .000 eur tak čo je to,
prečo je podnikateľskú činnosť. Nebolo by výhodnejšie, aby bol podnik transfom10vaný na obchodnú
spoločnosť?
Mgr. Sendlai - keby ste chceli zmeniť podnik z príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť, tak
obchodná spoločnosť by musela zobrať aj tie rómske činžiaky a hneď by bola s.r.o. stratová. Ktorá s.r.o.
prevezme dlh 7 miliónov SKK?
Ing. Štrba - podnikateľská činnosť má byť zisková a tie činžiaky, ktoré spomínate sú v hlavnej činnosti.
Mgr. Sendlai - my nie sme výrobný podnik a údržbárske práce neviem naplánovať, čo sa kde pokazí.
Ing. Štrba - nebolo by lepšie zbaviť sa podnikateľskej činnosti, ktorá nič neprináša a budeme radšej robiť len
hlavnú činnosť? Smeruje to k tomu, že to miešanie hlavnej a podnikateľskej činnosti nebude možné.
Mgr. Sendlai - práveže zase budú príspevkové organizácie. My aj na mzdy v hlavnej činnosti dávame 40%
z podnikateľskej činnosti, čo iný podnik nedáva. Pokiaľ je tam zisk a nie sú straty, takje to v pohode.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 6-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce m.p. na rok
2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a odporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Hlasovanie:
za:

5 (Roman Šíra, Henrieta Holá, Ján Štrba, Marta Balážová, Klaudia lvanovičová)
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proti :
O
zdržal sa: 1 (Erika Gráczová)
nebola prítomná: 1 (Ivona Vicianová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 7:
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský
'podnik k 30.09.2017
Na tomto bode rokovania boli prítomní Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ podniku a p. Zuzana Benčová, ekonómka
podniku.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 7-12/2017
Finančná komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce mestský podnik k 30.09.20 1 7 a vzala ju na vedomie.

Hlasovanie:
za:
6 (Roman Šíra, Henrieta Holá, Ján Štrba, Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová)
proti:
O
zdržal sa; O
nebola prítomná: 1 (Ivona Vicianová)
Predložený materiál bol schválený.

:K bodu 8:
Správa hlavnej kontrolórky mesta k plneniu opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce
�a Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta k správe z auditu účtovnej závierky
:k31.12.2016 pre finančnú komisiu v zmysle uznesenia č. 607/2017 MZ v Zlatých Moravciach zo dňa
;11.04.2017
Keďže správa hlavnej kontrolórky bola stiahnutá z rokovania finančnej komisie, hlavná kontrolórka uviedla
krátku infonnáciu ohľadom zistení v Technických službách.
JUDr. Esterková - audítori dali podmienený názor k účtovnej závierke TSm na základe audítorských zistení.
Audítori vytkli 8 skutočností. Rozdelila som túto kontrolu na časti.
JUDr. Esterková - o zisteniach a porušeniach zákona pri tvorbe finančnej účelovej rezervy, na ktoré upozornil
audítor. Technické služby finančnú účelovú rezervu najskôr tvorili a potom ju použili na svoju činnosť.
V správe, ktorú predložím budú aj presné čísla. Bude treba dotvoriť finančnú rezervu do výšky skutočných
nákladov na rekultiváciu skládky TKO. Ja určite dám odporúčanie, akým spôsobom to treba doriešiť.
Technické služby mesta budú stále tvoriť FÚR ale neviem, či budú mať z čoho dotvoriť tie minulé roky.
JUDr. Esterková - V správe budete mať tieto informácie, mám v nej uvedené aj aký bol hospodársky výsledok
za roky 201 O až 2 0 1 2 a v tom období si TSM polepšili. Tie peniaze naozaj dali do Technických služieb.
Mgr. Šíra - argumentácia v tom roku bola taká a p. Varga to vysvetlil s tým, že on sa bol pýtať na použitie
rezervy niekde v Bratislave a tvrdil, že mu dali stanovisko, že ak majú vyššiu tvorbu FÚR, tak ju môžu použiť.
JUDr. Esterková - od roku 2 0 1 2 začali tvoriť FUR do novej cieľovej sumy 400.000 eur a oni tie peniaze
vybrali a zákon nedovoľuje peniaze z FÚR bez súhlasu životného prostredia použiť. Zákon hovorí, že sa musia
použiť Jen po súhlase a len na účel, na ktorý boli určené.
Mgr. Šíra - p. Varga vystúpil takto na zastupiteľstve a takto to vyargumentoval.
JUDr. Esterková - z môjho pohľadu bol porušený zákon
Mgr. Šíra - túto rezervu dotvoria TSm a mesto im má s tým pomôcť alebo čo s tým spravíme?
JUDr. Esterková- mesto je prevádzkovateľ skládky a TSm tam majú povinnosť peniaze poukazovať na tvorbu
FÚR. Teraz už vieme, aké sú skutočné náklady na rekultiváciu skládky, lebo TSM predpokladali 400.000 eur
a skutočnosť je 600.000 eur. Mali by to platiť Technické služby, ale obávam sa, že nemajú z čoho.
Ing. Gráczová - kto je za to zodpovedný?
JUDr. Esterková - štatutár organizácie
Ing. Gráczová - zase tu skonštatujeme niečo a nikto tu za nič nie je zodpovedný. Vyplácajú sa tu nadštandardné
odmeny, aj keď podnik krachuje.
PaedDr. lvanovičová -opýtala sa hlavnej kontrolórky, či na mestskom zastupiteľstve predloží túto správu.
Teraz majú TSM o 1 00.000 Eur viac a majú menej ľudí a kde sú tie peniaze použité?
O tomto bode finančná komisia nehlasovala.
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K bodu 9:
Návrh rozpočtu príspevkovej orgamzacae Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020
Predsedkyňa komisie privítala Eduarda Čechoviča, zástupcu riaditeľa TSm.
Ing. Štrba- rast miezd na odpadovom hospodárstve a na verejnom osvetlení je vyšší o 37% a 34%.
E. Čechovič - rast miezd je spôsobený prepočtom nákladov. Náklady na zamestnancov sa prepočítavali podľa
jednotlivých stredísk, na ktorých reálne pracujú.
MVDr. Balážová - pýtala sa, či sa menili v TSm pracovné zmluvy, resp. platy zamestnancov v TSm
E. Čechovič - áno, menili sme hodinovú sadzbu miezd na platové tarify podľa zák. č. 553/2003 o verejnej
službe, čiže teraz majú aj robotnícke profesie mesačnú mzdu
PaedDr. Ivanovičová- chcem sa spýtať, keď pracovník zarobil 500 Eur v januári, tak ich zarobí aj v novembri?
E. Čechovič - áno, platy im ostali také isté.
PaedDr. Ivanovičová- teraz sa im navýšili mzdy o 4,8% ?
Ing. Štrba- o koľko je vyšší plat zamestnancov, ako je určené v zákonnej tabuľke?
E. Čechovič - všetky platy sú dopÍňané osobnými príplatkami. Všetci majú osobný príplatok, ale zvyčajne je
plat s osobným príplatkom vyšší ako je určená minimálna mzda.
Ing. Štrba - aká je priemerná mzda na Technických službách?
E. Čechovič- priemerný plat na robotníckych povolaniach je 550 eur. Tento rok máme v pláne doriešiť mzdy
zamestnancov a ich pracovné zmluvy.
PaedDr. Ivanovičová - na stredisku osvetlenie sme navyšovali finančné prostriedky, lebo to bol poslanecký
návrh na výmenu svetiel na Duklianskej ulici. Chcem sa opýtať, ako sa tieto finančné prostriedky použili
A kedy poslanci dostanú správu o audite verejného osvetlenia.
E. Čechovič -pripravím správu o verejnom osvetlení do januárového zastupiteľstva.
PaedDr. Ivanovičová - keď navrhneme do bežných výdavkov opravu Duklianskej ulice, tak to spravíte?
E. Čechovič - vy môžete spraviť peknú lampu a bude Vám svietiť, ale osvetlenie v meste treba spraviť úplne
od rozvodov. Mesto nám neodsúhlasilo výdavky na kapitálové výdavky a to bude rekonštrukcia, nie bežný
výdaj.
PaedDr. Ivanovičová - my to chceme ako opravu cez bežný transfer. Predminulý rok sme niečo naštartovali
a je mi ľúto, že keď sme spravili ulicu 1. mája, vy ste nás zabrzdili. Mali sme opravy osvetlenia naštartované
a mohla sa už spraviť Duklianska alebo Továrenská ulica.
Ing. Štrba - robíme programový rozpočet, v ktorom si určíme ciele. Tie nejako vyhodnocujeme a nikto to
nepozerá. Napíše sa tam nejaké číslo, ktoré nič neznamená a nikto nerieši, prečo ten cieľ čo sme si určili, nie
je splnený.
Mgr. Šíra - V Moravciach platíme 17 eur za odpad, možno pred 5 rokmi tam bola úprava. Obce, pre ktoré
zabezpečujeme vývoz platia 1 4,16 eur. V Dubnici nad Váhom platia 33 či 34 Eur a Dubnica je na druhom
mieste v hospodárení miest. Nevieme tú stratu vykryť tak, že vykryjeme stratu z toho poplatku za obce, ktorým
zberáme odpad? Aj keby sme od nich pýtali viac, tak aj tak sa im oplatí, aby im odpad vyvážalo mesto a nie
niekto iný.
E. Čechovič- cena, ktorú platia obce je rovnaká ako by platili, keby im odpad vyváža niekto iný. Keď im my
zvýšime cenu, dajú to spraviť niekomu inému.
PaedDr. Ivanovičová -spýtala sa, koľko by stálo keby mesto vyvážalo odpad z Moraviec do Kalnej Nad
Hronom.
PharmDr. Vicianová - my sme to riešili pred 4 rokmi, vtedy to vychádzalo skoro tak isto, možno menej, ale
mesto by muselo aj tak dotovať vývoz odpadu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 8-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 a neodporučila ho predložiť na schválenie do
mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za:

2 (Ivona Vicianová, Roman Šíra)

proti :

O

zdržal sa: 5 (Henrieta Holá, Ján Štrba, Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Erika Gráczová)
Predložený návrh nebol schválený.

·K

bodu 10:
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Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 6/2017
Na tomto bode rokovania boli prítomný p. Eduard Čechovič, zástupca riaditeľky podniku
Predsedkyifa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 9-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková
organizácia na rok 2 0 1 7 rozpočtovým opatrením č. 61201 7 a odporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu
na schválenie.

Hlasovanie:
za:
4 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová)
O
proti:
zdržal sa: 3 (Marta Balážová, Erika Gráczová, Henrieta Holá)
Predložený materiál bol schválený.
MVDr. Balážová predložila návrh, aby sa do návrhov rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií
doplnila infonnácia ohľadom výšky vyplatených odmien za predchádzajúce roky účtovaných na položke 6 1 4
z dôvodu prehľadnosti vyplatených odmien.
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu

UZNESENIE č. 10-12/2017

Finančná komisia odporučila, aby sa do návrhov rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta
doplnila infonnácia o výške vyplatených odmien za predchádzajúce roky účtovaných na položke 6 1 4 z dôvodu
prehľadnosti vyplatených odmien.

Hlasovanie:
za:

7 (Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová, Marta Balážová, Erika Gráczová,
Henrieta Holá)

O
proti :
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 11:
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Ing. Štrba - prečo mesto predkladá tento návrh?
Ing. Szobiová - súčasťou skleníkov, ktoré sú zverené do správy Technických služieb je aj budova, ktorá bude
daná do prenájmu občianskemu združeniu, ktoré bude prevádzkovať útulok pre psov. Tá budova bola daná
v rámci skleníkov Technickým službám s tým, že ZSM to tak mali vo svojej evidencii a Technické služby to
takto prevzali. Po odňatí majetku potrebujeme odčleniť od skleníkov budovu, kde mali ZSm kancelárie, aby
sme to mohli potom prenajať občianskemu združeniu.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 11-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Technických služieb
mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce a odporučila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.

Hlasovanie:
za:

(Roman Šíra, Ján Štrba, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Erika Gráczová,
Henrieta Holá)

7

O
proti :
zdržal sa: O
Predložený materiál bol schválený.

Z rokovania odišla MVDr. Balážová o 1 7:25 hod.

K bodu 12:
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.
/2017 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce
„„„

Ing. Štrba -spýtal sa, či je dotácia dávaná bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. Prečo povoľujeme použiť dotáciu
na údržbu?
Ing. Szobiová - teraz sme prvý krát špecifikovali, na čo môžu dotáciu použiť.
Ing. Štrba - prečo si komplikujeme život a veď to musí niekto kontrolovať, či dotáciu použijú tak, ako majú.
Neštátny zriaďovateľ má aj iné príjmy a podľa mňa je to zbytočné takto členiť. Nech našu dotáciu použijú na
mzdy a na údržbu nech využívajú svoje finančné prostriedky.
Ing. Štrba - predložil návrh, aby sa z VZN vypustila možnosť použitia dotácie pre neštátnych zriaďovateľov
na opravy a údržbu.
Predsedkyňa dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Štrbti:

UZNESENIE č. 12-12/2017
Finančná komisia odporučila, aby sa z VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Zlaté Moravce vypustila pre neštátnych zriaďovateľov možnosť použitia dotácie na
opravy a údržbu.

Hlasovanie:
5 (Ivona Vicianová, Roman Šíra, Henrieta Holá, Ján Štrba, Klaudia Ivanovičová)
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.
za:

Zo zasadnutia komisie odišla Ing. Erika Gráczová o 1 7:35 hod.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.
.. ... . . ./20 1 7 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Zlaté Moravce :

UZNESENIE č. 13-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. . . ... . ./2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté
Moravce a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva so zapracovaním
pozmeiíujúceho návrhu v zmysle Uznesenia FK č 1 2- 1 2/20 1 7
.

Hlasovanie:

5 (Ivona Vicianová, Roman Šíra, Henrieta Holá, Ján Štrba, Klaudia Ivanovičová)
za:
proti :
O
zdržal sa: O
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 13:
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.

/2017

„„„„

Ing. Szobiová - vysvetlila predložený materiál. Uviedla, že sa jedná o presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie
a viazanie finančných operácií, ako aj povolené prekročenie a viazanie výdavkov. Ďalej uviedla, že v zmene
rozpočtu je zahrnutý presun finančných prostriedkov pre ZŠ Mojmírova, ktoré boli schválené v MsZ na údržbu
ihriska a následne bola schválená zmena účelu na výmenu okien na základnej škole.
Ing. Szobiová - ďalej uviedla, že v materiáli je zahrnutá zmenu rozpočtu finančných operácií, v ktorej ide
o zníženie úverov, ktoré sa nestihnú vyčerpať v tomto roku, podobne aj finančná účelová rezerva. Teraz tieto
finančné operácie mínusujeme a budeme ich presúvať do ďalšieho roka. V programe odpadové hospodárstvo
je uvedená suma za uzatvorenie a rekultivácia skládky.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 14-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č .. „./2017 a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva.
.

.

Hlasovanie:
za:

4

(Ivona Vicianová, Henrieta Holá, Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová)
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proti :
O
zdržal sa: O
neprítomný: 1(Ján Štrba)
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 14:
'Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č........12017
lng. Szobiová - uviedla, že zmena rozpočtu sa týka preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
v rozpočtových organizáciách mesta, rozpočtové organizácie žiadajú presunúť tieto finančné prostriedky na
kategóriu školský klub a na školskú jedáleú. V tomto prípade ide o zvýšenie príjmov, aj o zvýšenie výdavkov.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 15-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce na
rok 2 0 1 7 rozpočtovým opatrením č. . .. . ./20 1 7 a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského
zastupiteľstva.
.

Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
Predložený

5

(Ivona Vicianová, Henrieta Holá, Roman Šíra, Klaudia lvanovičová, Ján Štrba)

O
O

materiál bol schválený.

fK bodu 15:
1Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 v k.ú. Zlaté
;Moravce pre spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a. s. z dôvodu hodného osobitného zretel'a
lng. Szobiová - v pôvodnej zmluve bola suma pozemkov bola stanovená na 1 euro za m2 a pôvodná zmluva
bola na 1 60.000 ročne bola uzatvorená ešte s mestskou akciovou spoločnosťou. Po prevzatí nemocnice
spoločnosťou Agel bol schválený dodatok č. 1 a tam sa dohodla suma 61.000 eur s tým, že neboli rozčlenené
pozemky a stavby a v dodatku č. 1 bolo dohodnuté možné započítanie do výšky 30.500 Eur. V tomto roku im
bolo nájomné vypočítané 72.000 eur, lebo dodatok č. 1 platil až od februára. Teraz keď prišlo k tomu, že poslali
žiadost' o zápočet, tak sme prišli na to, že zmluvu musíme rozdeliť tak, aby sme spravili zápočtový kalendár.
Sumu 30.500 eur navrhujeme na pozemky a nájomné za stavby sa bude započítavať maximálne do výšky
30.500 eur.
PaedDr. Jvanovičová - pôvodné nájomné platí?
Ing. Szobiová- pôvodné ustanovenia sa zrušili dodatkom č. 2
JUDr. Ivanová - nič sa nezmenilo, a ani sa nič nenavyšovalo.
PaedDr. Ivanovičová- spýtala sa, či kontrolujeme, ako sa plní akcionárska zmluva a ako sa plnia podmienky,
ktoré má spÍňať spoločnosť Agel. Nikto mi na túto otázku nevie dať odpoveď.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 16-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č.
40 1 6/24242/2016 v k.ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a. s. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
3 (Roman Šíra, Henrieta Holá, Ján Štrba)
za:
o
proti :
o
zdržal sa:
nehlasovala:
2 (Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová)
Predložený materiál bol schválený.

K bodu 16:
.Návrh Dohody medzi Mestom Zlaté Moravce a ARRIVA NITRA a.s. o dočasnom poskytovaní služby
na obdobie do uzatvorenie novej zmluvy priamym zadaním
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PharmDr. Vicianová - vždy sa hovorilo, že tá zmluva je nevýhodná pre mesto a čakali sme, pokiaľ zmluva
skončí, pretože bola nevypovedateľná.
Ing. Kováč -zmluva končí 3 1 . 1 2.20 1 7 a jediný, kto sa uchádza o poskytovanie MHD v Zlatých Moravciach
je Arriva Nitra a.s.. Keby sme nechceli Arrivu, tak nemáme dopravcu. Do 1 . 1 2.20 1 7 sa mali predkladať
súťažné ponuky a prihlásila sa len spoločnosť Arriva.
Ing. Szobiová - táto dohoda mala byť preklenovacia, ale vzhľadom na to, že sa verejné obstarávanie možno
stihne, táto zmluva nemusí byť uzatvorená.
PaedDr. Ivanovičová -spýtala sa, či MHD musí meniť autobus
Mgr. Šíra - mesto Zlaté Moravce je malé, málo ľudí cestuje a tá ponuka je preto len jedna, a keď to
neschválime, tak čo teraz urobíme.
Ing. Štrba - čo nemôžeme ovplyvniť, to neriešme.
JUDr. Esterková - oni garantujú zisk z nákladov, čiže čím vyšší budú mať zisk, tým vyššie budú náklady,
ktoré mesto zaplatí.

Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 17-12/2017
Finančná komisia prerokovala Návrh Dohody medzi Mestom Zlaté Moravce a ARRlVA NITRA a.s.
o dočasnom poskytovaní služby na obdobie do uzatvorenia novej zmluvy priamym zadaním a neodporučila
ho predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Hlasovanie:

1 (Roman Šíra)
za:
proti :
O
zdržal sa: 3 (Ján Štrba, Henrieta Holá, Klaudia Ivanovičová)
nehlasovala: 1 (Ivona Vicianová)
Predložený návrh nebol schválený.

Zo zasadnutia komisie odišla Henrieta Holá MBA o 1 8 : 1 O hod.

K bodu 17:
Rôzne
a) Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
Mgr. Šíra -spýtal sa, kde sa tento projekt plánuje, či je to zamerané na nejaký futbalový klub
Ing. Kováč - toto je šité na náš mestský štadión. Výzva je určená na revitalizáciu futbalových zariadení. Je tu
potrebné 25% spolufinancovanie mesta.
Mgr. Šíra - Prihovoril sa za podporu tohto projektu s uvedením, že za sumu 1 O.OOO eur mesto nevie
rekonštruovať štadión, ale za 40.000 eur už áno.
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 18-12/2017
Finančná komisia prerokovala Informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry a vzala ju na vedomie.

Hlasovanie:
4 (Roman Šíra, Ján Štrba, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová)
za:
O
proti :
zdržal sa: O
Predložená infonnácia bola vzatá na vedomie.

b) Informácia o Havarijnom stave strechy budovy CVČ Zlaté Moravce
PaedDr. Ivanovičová - uviedla, že dostala list z CYČ, že im tečie strecha. Navrhla, aby mesto finančné
prostriedky na ZŠ Robotnícku najskôr žiadali cez ministerstvo, a aby sa prednostne riešila strecha na CVČ.
JUDr. Esterková - teraz ministerstvo sprísnilo podmienky poskytovania dotácií a dotácie budú dávať iba na
havarijné stavy.
PaedDr. Ivanovičová - keď to neskúsime, tak nemôžme vedieť. Veď ZŠ Robotnícka je v havarijnom stave.
Ing. Štrba - toto už malo byt' dávno. Asi pred dvomi mesiacmi som navrhol, aby sa to dalo do rozpočtu.
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Mgr. Šíra - oprava strechy je v návrhu rozpočtu. Keď sa 1 4 . 12.2017 schváli rozpočet, tak potom sa to môže
hneď robiť opravu strechy?
Ing. Szobiová - áno, môže
PaedDr. Ivanovičová predložila návrh, aby právnička úradu predložila poslancom správu o tom, ako sa plní
akcionárska zmluva so spoločnosťou Agel a.s
Predsedkyňa dala hlasovať o predloženom materiáli:

UZNESENIE č. 19-12/2017
Finančná komisia prerokovala návrh, aby právnička úradu predložila poslancom správu o tom, ako sa plní
akcionárska zmluva so spoločnosťou Agel a.s

Hlasovanie:
za:
3 (Roman Šíra, Klaudia Ivanovičová, Ivona Vicianová)
proti :
O
zdržal sa: O
nehlasoval: 1 (Ján Štrba)
Predložený návrh bol schválený.

K bodu 18:
Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným
finančnej komisie.

za

účasť na zasadnutí a ukončila o 19.00 hod zasadnutie

V Zlatých Moravciach, 08.0 1 .2018

�tm-�

PaedDr. Klaudia Ivanovičová
predseda komisie

�/.J1i11)

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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