
Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Zápisnica 

zo 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Ospravedlnení: 100% účasť poslancov 
Dátum konania: 19.11.2015 o 16,00 hod. 

Program: 
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1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-1 lMZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh dodatku č.5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta Z~até Moravce č. 4/201 1 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. 
č.2-l lMZ-2015) 

11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o dani z nehnuteľností (mat. č.3-
1 l MZ-2015) 

12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (mat. č.4-l lMZ-2015) 

13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o miestnych daniach (mat. č.5-11 MZ-
2015) 

14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (mat. 
č.6-l lMZ-2015) 

15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. 
č.7-l lMZ-2015) 

16. Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej 
jednotky k 31.12.2014 (mat. č.8-l lMZ-2015) 

17. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
č. 1/2015 (mat. č.9-l lMZ-2015) 

18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.10-l lMZ-
2015) 
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19. Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p.o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky 
k 31.12.2014 (mat. č.11-1 lMZ-2015) 

20. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č . 3/2015 (mat. 
č.12-1 lMZ-2015) 

21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 (mat. č.13-l lMZ-2015) 

22. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.14-1 lMZ-
2015) 

23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.15-1 lMZ-2015) 

24. Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 
(mat. č. 1 6-1 IMZ-2015) 

25. Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015 (mat. č.l 7-1 lMZ-2015) 

26. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 
(mat. č.18-1 lMZ-2015) 

27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 (mat. č.19-l IMZ-2015) 

28. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-1 IMZ-
2015) 

29. Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov (mat. č .21 - 1 lMZ-2015) 

30. Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na 
Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 (mat. 
č.22-1 lMZ-2015) 

31. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 (mat. č.23-l lMZ-2015) 

32. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na rok 2015 (mat. č. 36-1 lMZ-2015) 

33. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.24-1 lMZ-2015) 

34. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka 
Kráľa č. 4, Zlaté Moravce (mat. č.25-1 lMZ-2015) 

35. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta (mat. č.26-l lMZ-2015) 

36. Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta (mat. č.37-l lMZ-2015) 
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37. Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami (mat. 
č.27-1 lMZ-2015) 

38. Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta 
Zlaté Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 (mat. č.28-
1 lMZ-2015) 

39. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-l lMZ-2015) 

40. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega 

a Ing. Máriu Kesegovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-
l lMZ-2015) 

41. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava 
Kmeťa v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat. č.31-1 lMZ-2015) 

42. Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa 
na Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17, 19 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat.č.32-1 lMZ-2015) 
43. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých 
Moravciach - pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.33-11MZ-2015) 

44. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre 
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu 
Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.34-1 lMZ-2015) 

45. Návrh na schválenie predÍženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach -
pre SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č .35-1 lMZ-2015) 

46. Vystúpenia občanov 
47. Rôzne 
48. Diskusia 
49. Interpelácie poslancov 
50. Schválenie uznesenia 
51. Záver 



K bodu 11 
Otvorenie 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - privítala všetkých prítomných -
poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, občanov mesta Zlaté Moravce , 
všetkých riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, 
vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu na dnešnom 11. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa začína dnes, 19. novembra 2015 o 16- tej hodine. 

K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že za zapisovateľku na 
11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného 19.11.2015 určuje Silviu Švajčíkovú. 

Kbodu3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že za overovateľov 
zápisnice z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 19. novembra 2015 určuje 
poslanca Ing. Adamca a poslankyňu JUDr. Vicianovú. 

K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že nemá vedomosť 
o tom, že by sa z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva niekto z poslancov 
ospravedlnil, preto žiada Mgr. Horváta o informáciu k účasti poslancov na dnešnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva sú prítomní všetci 
poslanci MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že nakoľko sú 
prítomní všetci poslanci v rokovacej miestnosti, Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 

K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová uviedla, že za členov 
návrhovej komisie navrhuje: 

za predsedu: poslanca MUDr. Balca 
za členov: poslanca JUDr. Dvonča a poslankyňu JUDr. Esterkovú 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov MsZ 
hlasovať za predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí 
za predsedu: poslanca MUDr. Balca 
za členov: poslanca JUDr. Dvonča a poslankyňu JUDr. Esterkovú 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 

Za: 17: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balco, Husár, 
Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa: O 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala. že nredložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie. Následne požiadala poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho 
predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme 
spolu s návrhom uznesenia. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - odovzdala slovo Ing. Holubovi. 

Poslanec Ing. Holub - uviedol, že podáva návrh na stiahnutie z programu rokovania bod 
č. 33 - Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce a bod č. 34 -Návrh na zverenie majetku 
mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce 
Dôvodom stiahnutia týchto bodov sú nezrovnalosti v predložených materiáloch, okrem 
toho je potrebné tento návrh prerokovať v príslušnej komisii a je tu priestor aj na diskusiu 
poslancova a vedenia mesta, následne sa môže predložiť na najbližšie rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Ďalej vyjadril svoje výhrady aj voči predloženému materiálu k novelizácii VZN mesta 
č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, nakoľko tam nie sú presne definované 
práva a povinnosti mestského podniku, alebo príspevkovej organizácii keď nakladá so 
zvereným majetkom. 

O slovo sa prihlásil Mgr. Cimmermann. 
Poslanec Mgr. Cimmermann - dotazoval prednostu MsÚ, ako je možné, že uvedené 
materiály neboli predložené na prerokovanie majetkovej komisii ktorej je on predsedom. 
Následne zdôvodnil svoje výhrady voči tomuto návrhu a to, že na začiatku roka sa 
nepočítalo s tým, že by MSKŠ malo spravovať tento majetok, preto ani ich schválený 
rozpočet na túto skutočnosť neprihliadal. Budova kaštieľa je vo veľmi zlom stave, na čo 
poukazuje aj posudok od p. Candráka a preto si nemyslí, že by zvládli spravovať túto 
budovu v takomto stave. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že tieto body boli 
predložené komisii finančnej, ktorá ich odporučila na rokovanie MsZ. Bližšie informácie 
môže poskytnúť Ing. Szobiová. 
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Poslanec Mgr. Cimmermann - trval na svojom vyjadrení, že materiál mal ísť aj cez 
komisiu majetku. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že materiál sa teraz 
sťahuje a bude predložený aj na rokovanie komisie majetku. Rešpektuje túto požiadavku. 

Poslanec Mgr. Cimmermann - požiadal, aby v budúcnosti boli všetky materiály 
prerokované vo všetkých príslušných komisiách. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že podľa toho aké má 
ona vedomosti, tak tento materiál má patriť Finančnej komisii a vyzvala Ing. Szobiovú 
o vysvetlenie situácie. 

Ing. Szobiová - uviedla, že na základe skúseností z predchádzajúcich období musí 
potvrdiť, že dávanie do správy a odňatie majetku išlo výhradne cez komisiu Finančnú 
z toho dôvodu, že táto komisia má na starosti evidenciu majetku, účtovné odpisovanie 
a pod. Samozrejme, že budú akceptovať požiadavku poslancov, aby v budúcnosti tieto 
materiály prechádzali aj cez majetkovú komisiu. 
Poukázala na to, že podľa článku IV., ods. 2. I., písm. a) Zriaďovacej listiny jedným zo 
základných predmetov činnosti je: „správa a evidencia zvereného a prenajatého majetku 
kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa". 
Následne vysvetlila aké sú dôvody na jednotlivý majetok dať ho do správy MSKŠ. 
Dodala, že hlavným dôvodom predloženia tohto materiálu na rokovanie MsZ je, aby 
hospodárenie s majetkom sa uviedlo do právneho stavu. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - dodala, že uvedený stav Mestu 
vytýkalo pri poslednej kontrole aj NKÚ. 

Ing. Szobiová - potvrdila slová MVDr. Balážovej a dodala, že k odstráneniu týchto 
nedostatkov bol v roku 2013 vydaný aj príkazný list primátora. V súvislosti s touto 
problematikou bol vydaný príkazný list č. 8/2013 - Postup pri zabezpečovaní opráv 
a údržby mestského majetku zvereného do správy alebo prenajatého rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám mesta. V uvedenom príkaznom liste sa hovorí, že 
organizácia, ktorá má nehnuteľný majetok prenajatý je v zmysle uzatvorenej nájomnej 
zmluvy povinná zabezpečiť bežné opravy a údržby na vlastné náklady zo svojho 
rozpočtu. 

Vykonanie bežnej opravy a údržby alebo rekonštrukcie a iných stavebných úprav 
nehnuteľností, ktoré nie sú bežné a majú byť hradené z rozpočtových prostriedkov mesta 
ako vlastníka poskytnutých správcovi alebo nájomníkovi formou príspevku alebo dotácie, 
je povinný oznámiť uvedenú skutočnosť vopred bez zbytočných odkladov na mestský 
úrad, oddelenie správy majetku mesta. 
Dodala, že na základe uvedeného nevidí dôvod obavy, čo sa týka rozpočtu MSKŠ, 
pretože podstata financovania opráv majetku sa nemení. Pokiaľ sa teda vyskytne potreba 
väčších opráv a investícií požiada organizácia zriaďovateľa o riešenie situácie. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová poďakovala za informácie a 
požiadala poslancov MsZ o hlasovanie za návrh poslanca Ing. Holuba a to stiahnutie 
bodu č. 33 - sa opýtala, kto je: 
Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balco, Husár, 
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Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Madola, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa: 3: Klučiar, Petrovič, Adamec 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová požiadala o hlasovanie za návrh 
poslanca Ing. Holuba a to stiahnutie bodu č. 34 - sa opýtala, kto je: 

Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, lvanovičová, Holub, Balco, Husár, 
Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Madola, Balážová 
Proti: 1: Petrovič 
Zdržali sa: 2: Klučiar, Adamec 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Poslankyňa JUDr. Esterková - podala návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania 
č. 35 - Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta (mat. č.26-1 lMZ-2015) z dôvodu, že sa chystá novelizácia tohto VZN 
a o bližšie informácie požiadala Ing. Kmeťa. 

Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy majetku mesta - potvrdil slová, že v súčasnej dobe 
sa pracuje na novelizácii viacerých VZN podľa odporúčaní Transparency intemational, 
takže aj toto bude kompletne prepracované a novelizované. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala o hlasovanie 
poslancov MsZ za návrh poslankyne JUDr. Esterkovej a to stiahnutie bodu č. 35 
z programu rokovania MsZ, opýtala sa kto je : 
Za: 17: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balco, Husár, 
Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa:O 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - sa opýtala či má ešte niekto 
z poslancov nejaký návrh. 

Poslanec Ing. Adamec - uviedol, že má výhrady voči bodu č. 12 - Návrh VZN mesta 
Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. 
č.4-llMZ-2015). K uvedenému bodu boli poslancom MsZ zaslaná len včera informácia 
ohľadne kalkulácie nákladov za komunálny odpad a poslanci doposiaľ nemali možnosť 
diskutovať o tom, že aký by bol ten poplatok vhodný, preto by tento bod tiež navrhoval 
posunúť na ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala Ing. Kordošovú 
o vyjadrenie. 

Ing. Kordošová - uviedla, že dôvodom predloženia návrhu VZN o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potreba zapracovať zmeny vyplývajúce 
zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
nadobudne účinnosť od 1.1.2016. Poukázala na to, že v návrhu nie je zmena paušálneho 
poplatku pre FO - obyvateľov, ten zostáva vo výške 17 €. Na základe rokovania 
Finančnej komisii, bolo odporučené zapracovať tieto zmeny v návrhu VZN: 
- zjednotenie sadzieb poplatkov pri množstvovom zbere pre všetky typy zberných nádob 
vo výške 0,0155€/l 
- zavedenie zníženia poplatku fyzickej osobe staršej ako 62 rokov vo výške 25% priamo 
vo VZN bez dokladovania tejto skutočnosti. 
Ostatné je bez zmeny. Dodala, že preloženie tohto VZN na najbližšie rokovanie 
Mestského zastupiteľstva nie je možné, nakoľko podmienkou účinnosti VZN je 15-dňové 
vyvesenie a účinné musí byť od 1. januára. Nakoľko najbližšie rokovanie MsZ je 
plánované na 17. decembra, účinnosť k dátum 1. január nestíhame. 

Nakoľko poslanec Ing. Adamec trval na svojom návrhu, stiahnuť bod. č. 12 z programu 
rokovania MsZ, Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala 
poslancov MsZ o hlasovanie za tento poslanecký návrh a stiahnutie bodu č. 12 
z programu rokovania, opýtala sa kto je : 

Za: O 
Proti: 16: Petrovič, Švajčík, Paluška, Esterková, Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, 
Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Madola, Klučiar, Vicianová, Balážová 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 1: Adamec 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová uviedla - v prípade, že už nie sú 
ďalšie návrhy poslancov žiadam poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh 
uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 11. MsZ v znení 
schválených doplňujúcich návrhov. 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 

Za: 17: Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová Švajčík, Paluška, Esterková, 
Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Dvonč, Balážová, Cimmermann 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
program rokovania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v znení doplňujúcich 
návrhov bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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Schválený program rokovania: 
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1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-l lMZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh dodatku č.5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. 
č.2-1 lMZ-2015) 

11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /20 15 o dani z nehnuteľností (mat. č.3-
l 1 MZ-2015) 

12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (mat. č.4-1 lMZ-2015) 

13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o miestnych daniach (mat. č.5-1 IMZ-
2015) 

14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (mat. 
č.6-l lMZ-2015) 

15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. 
č.7-l IMZ-2015) 

16. Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej 
jednotky k 31.12.2014 (mat. č.8-1 IMZ-2015) 

17. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
č. 1/2015 (mat. č.9-1 lMZ-2015) 

18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.10-llMZ-
2015) 

19. Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p.o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky 
k 31.12.2014 (mat. č.11-1 lMZ-2015) 

20. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 (mat. 
č.12-1 lMZ-2015) 

21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 (mat. č.13-l lMZ-2015) 

22. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.14-l lMZ-
2015) 

23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.15-1lMZ-2015) 
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24. Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 
(mat. č.16-1 lMZ-2015) 

25. Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015 (mat. č.17-l lMZ-2015) 

26. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 

závierke mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 
(mat. č.18-l IMZ-2015) 

27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 (mat. č.19-l lMZ-2015) 

28. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-l IMZ-
2015) 

29. Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov (mat. č.21-l lMZ-2015) 

30. Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na 
Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 (mat. 
č.22-1 lMZ-2015) 

31. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 (mat. č.23-1 lMZ-2015) 

32. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na rok 2015 (mat. č. 36-11MZ-2015) 

33. Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta (mat. č.37-l IMZ-2015) 
34. Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien 

a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami (mat. 
č.27-1 lMZ-2015) 

35. Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta 
Zlaté Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 (mat. č.28-
1 lMZ-2015) 

36. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-1 lMZ-2015) 

37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega 

a Ing. Máriu Kesegovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-
1 lMZ-2015) 

38. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava 



Kmeťa v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat. č.31-11MZ-2015) 

39. Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa 
na Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17,19 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat.č.32-1 lMZ-2015) 

40. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých 
Moravciach - pre Helenu Havettovú BUTIK BELKA, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.33-1 lMZ-2015) 

41. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre 
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu 
Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.34-l lMZ-2015) 

42. Návrh na schválenie predÍženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach -
pre SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.35-1 lMZ-2015) 

43. Vystúpenia občanov 
44.Rôzne 
45. Diskusia 
46. Interpelácie poslancov 
47. Schválenie uznesenia 
48.Záver 

K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala overovateľov 
zápisnice z 1 O. zasadnutia Mestského zastupiteľstva o stanovisko k zápisnici a odovzdala 
slovo p. poslancovi Madolovi a p. poslancovi Paluškovi 

Ivan Madola - uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
RNDr. Jozef Paluška - uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 

K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala Mgr. Horváta, 
vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu 
uznesení schválených na 1 O-tom Mestskom zastupiteľstve. 
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Mgr. Horvát - uviedol, že na 10-tom zasadnutí MsZ bolo prijatých sedem uznesení 
a všetky uznesenia boli splnené. 

O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Holub, ktorému MVDr. Balážová udelila slovo. 

Ing. Holub - požiadal prednostu MsÚ, aby bola spracovaná správa - Kontrola plnenia 
uznesení od začiatku roku 2015 - jedná sa hlavne o uznesenia, ktoré majú štatút 
nesplnené a štatút priebežne sa plnia. Tento materiál požiadal zaslať všetkým poslancom 
MsZ e-mailom. 

K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že odpovede na 
interpelácie boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva na niektoré bolo 
odpovedané písomne. Prosím poslancov, ktorí majú záujem k tomuto bodu sa vyjadriť, 
aby sa prihlásili o udelenie slova. 

Poslanec PaedDr. Husár - k interpelácii, ktorá sa vzťahovala na zmluvu so 
spoločnosťou A VA stav, s.r.o. na výstavbu bytového domu Štvorlístok, sa vyjadril, že 
odpoveď dostal v písomnej forme a chcel by v tejto veci informovať aj kolegov 
poslancov a občanov mesta. 
Následne prečítal z odpovede na interpeláciu nasledovné: 
Na základe úspešného predloženia víťaznej ponuky vo verejnom obstarávaní ukončenom 
vo februári 2012 bola prijatá ponuka zhotoviteľa a z neznámych dôvodov s ním bola 
zmluva o dielo uzavretá až v októbri 2012, kde bol rozpočet na sumu vo výške 2 865 490, 
10€sDPH. 
Dňa 12. 12. 2012 bolo mestu Zlaté Moravce doručené od spoločnosti AVA -stav, s.r.o. 
„Vyčíslenie rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer projektu OS 
- Stvorlístok Zlaté Moravce, Ul. 1. mája" z dôvodu, že zhotoviteľ zistil rozdiel medzi 
projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Súčasťou podania je dôvodová správa 
k navýšeniu ceny stavebného diela a krycí list so zmenenou cenou stavby na 3 377 795, 
72€sDPH. 
Dodal, že JUDr. Páleníková uviedla v odpovedi, že k dispozícii viac nemala žiadne 
ďalšie materiály. V závere odpovede uviedla, že zmluvu nie je možné vypovedať, pretože 
dojednania o výpovedi v nej nie sú dohodnuté. Objednávateľ ani zhotoviteľ nepodnikli od 
roku 2012 žiadne kroky (realizačné ani právne), ktoré by viedli k realizácii predmetu 
zmluvy alebo zániku. 
Poslanec Husár uviedol, že na základe uvedeného žiada vedenie, aby Mesto začalo 
v tejto veci konať. 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - súhlasila s názorom poslanca 
Husára a uviedla, že v tejto veci už bude vyvolané rokovanie so spoločnosťou AVA -
stav, s.r.o. 
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K bodu 10/ 
Návrh dodatku č.5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.2-
llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania s tým, že prípadné otázky poslancov MsZ zodpovie Mgr. Horvát. 

Bez príspevku. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11 . zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a schvaľuje 
Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č . 4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčfk, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Síra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupitel'stva schválený. 

K bodu 11/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o dani z nehnuteľností (mat. č.3-llMZ-
2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že tento materiál bo odporučený finančnou komisiou. K uvedenému 
bodu rokovania chce povedať, že v poslednom období sa v tejto veci na ňu obrátilo 
množstvo občanov, ktorí vyjadrili svoje znepokojenie a nesúhlas s týmto návrhom, preto 
žiada poslancov MsZ o prehodnotenie tohto návrhu. Dodala, že uvedomuje si kritickú 
finančnú situáciu Mesta, ale v prvom rade je potrebné hľadať rezervy vo vnútri. 
V súčasnej dobe je vo vedení mesta a jej snahou bude zefektívniť prácu oddelení a ako aj 
mestských podnikov, ktoré sa budú transformovať. Následne udelila slovo poslancovi 
Mgr. Cimmermannovi. 

Poslanec Mgr. Cimmermann - uviedol, že jeho tiež oslovilo množstvo občanov, ktorí 
majú s týmto problém a on osobne si myslí, že to nie je najšťastnejšie riešenie. Poukázal 
na to, že by Mesto najskôr malo ukázať, že šetrí a využiť vnútorné rezervy, až následne 
sa môže pristupovať k zvyšovaniu daní. Jeho názor teda je, že toto rozhodnutie by mali 
spraviť neskôr, nie teraz. 

Poslanec Mgr. Šíra - uviedol, že v roku 2005-2012 neboli tieto dane riešené vôbec, 
dokonca ani v rámci inflácie, čo ide na vrub tých, ktorí boli vo vedení mesta v týchto 
rokoch. 
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Poukázal na fakt, že je to vlastne akési dorovnanie obdobia 2005-2015. Následne 
poukázal na to, že hneď na začiatku sa malo uviesť, že je tu prehlásenie poslancov, ktoré 
vyplynulo zo zasadnutia finančnej komisie. Toto prehlásenie vypracovala pani právnička 
a zaslala všetkým poslancom. Voči vyhláseniu mal nejaké výhrady, hlavne z obsahovej 
stránky, preto v upravenej forme ho e-mailom zaslal späť JUDr. Páleníkovej a všetkým 
poslancom MsZ. Na základe uvedeného očakával, že pani zástupkyňa MVDr. Balážová 
povie, že ak by tento bod dnes prešiel, tak pod podmienkou, že 50% z predpisu zvýšenej 
dane bude následne zapracované do rozpočtu 2016 tak, aby boli použité na bežné 
výdavky, konkrétne na opravu a údržbu chodníkov a komunikácií v meste Zlaté Moravce. 
Uviedol, že uvedomuje si, že je to veľmi nepopulárne, ale uvedomuje si aj kritický stav 
Mesta. Jednoznačne sa stotožňuje s názorom, že Mesto musí začať šetriť a hľadať 
vnútorné rezervy všade - v mestskom úrade aj v mestských organizáciách. Následne 
požiadal, aby vyhlásenie poslancov bolo pred hlasovaním prečítané . 

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - ako predseda Finančnej komisie, potvrdila slová 
poslanca Mgr. Šíru a uviedla, že je to len veľmi malé zvýšenie oproti iným mestám aj 
napriek tomu, že finančné prostriedky nám veľmi chýbajú v porovnaní s podobne 
veľkými mestami ide o minimálne zvýšenie. 

Poslanec Ing. Holub - uviedol, že on osobne podporí tento bod len za tých podmienok 
ako bolo spomenuté, že 50 % zo získaných finančných prostriedkov budú použité 
na údržbu chodníkov a komunikácií. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že bude prečítané 
vyhlásenie poslancov. 

Poslanec Mgr. Šíra sa opýtal, či pôvodné znenie, s ktorým sa nestotožňuje alebo to 
upravované od neho. 

JUDr. Páleníková, právnička mesta - uviedla, že to upravené tu nie je predložené 
z dôvodu, že sa nevyjadrila značná časť poslancov či súhlasí s tým zmeneným 
a vyjadrenie nemala od všetkých ani k pôvodnému návrhu vyhlásenia. 

Poslanec Mgr. Šíra - uviedol, že pôvodné považuje za zmätočné a nie sú tam 
definované presne tieto záväzky, preto ho opravil a naformuloval, aby bolo jasné. 
Navrhol, aby bolo prečítané a pokiaľ bude mať niekto z poslancov výhrady môže sa 
vyjadriť. 

Poslanec Ing. Švajčík - uviedol, že nakoľko táto téma sa priamo týka aj komisie 
dopravy, chcel by ako predseda komisie dopravy vyjadriť názor, že súčasný stav 
chodníkov, ciest a parkovísk je naozaj žalostný a zmestí sa tam veľa finančných 

prostriedkov, takže pokiaľ toto vyhlásenie bude prečítané zaviažeme sami seba, aby 
rozpočet bol v súlade s týmto vyhlásením. 

Poslanec Ing. Adamec - sa opýtal poslanca Mgr. Šíru, či 50% sa vzťahuje na celú 
vybratú sumu, alebo len z čiastky, o ktorú bude príjem navýšený. 

Poslanec Mgr. Šíra - odpovedal, že 50% zo sumy, o ktorú bude zvýšením príjem 
navýšený. 
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Poslanec PaedDr. Petrovič - vyjadril svoj názor, že súhlasí s týmto návrhom len za 
podmienky, že budú občania toto zvýšenie daní v meste vidieť. Jednoznačne je potrebné 
hľadať rezervy aj v rozpočte mesta. Navrhol, aby začiatkom roka bolo spoplatnené 
parkovisko v centre mesta (pred poštou) a financie potrebné na opravu komunikácii, 
riešiť touto cestou. Takže bude hlasovať v súlade s vyhlásením poslancov. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - vyzvala Ing. Kordošovú, vedúcu 
oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby podala informácie k bodu 
rokovania. 

Ing. Kordošová - uviedla, že dôvodom predloženia tohto návrhu je skutočnosť, že daň 
z nehnuteľností sa v rokoch 205 - 2011 nezvyšovala. Pri stanovení sadzieb dane 
z nehnuteľnosti na rok 2012 sa daň zvýšila o 5% a od roku 2013 sa zvýšila o 7,5%. Od 
roku 2013 do 2015 daň zostala na nezmenenej úrovni. Podľa §12 ods. 2 ročná sadzba 
dane zo stavieb nesmie presiahnuť 1 O-násobok najnižšej ročnej sadzby určenej správcom 
dane vo VZN. Rozdiel sadzieb v meste Zlaté Moravce v roku 2015 je 13,75-násobok. Ak 
je najvyššia sadzba dane väčšia ako 1 O-násobok najnižšej ročnej sadzby, pri každej ďalšej 
zmene sa tento násobok zníži. Správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 
najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024. 
Z tohto dôvodu odporúča postupné zvyšovanie, ktoré bude menej bolestivé ako potom 
naraz o 65 %. Následne uviedla, že v prípade zvýšenia o 15% je navýšenie pri rodinnom 
dome(l 10m2

) o 2,42 €,pri garáži (20m2)0 1,90€, pri záhrade (763m2
) o 2,12 €,pri byte 

(70m2
) o 1,54€. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala JUDr. Páleníkovú 
o prečítanie vyhlásenia poslancov. 

JUDr. Katarína Páleníková-prečítala čestné prehlásenie v nasledovnom znení: 

Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach k zvýšeniu 

sadzby dane za nehnuteľnosti na rok 2016 

Dolupodpísaní poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v súvislosti so 

zvýšením sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2016 týmto žiadame prednostu mestského 

úradu o zapracovanie časti predpokladaného výnosu zo zvýšenia sadzby dane 

z nehnuteľnosti na rok 2016 do pripravovaného návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 

rok 2016 vo výške 50% z predpisu zvýšenej dane s ich následným použitím na bežné 

výdavky, konkrétne na opravu a údržbu chodníkov a komunikácií v meste Zlaté Moravce. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie, ktoré sa bude plniť v súlade s vyhlásením poslancov. Znenie 
uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí 
konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh na schválenie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností a uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností. 
JUDr. Páleníková - uviedla, že v súvislosti s týmto návrhom chce upozorniť na 
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formálnu chybu v dátume návrhu, že toto VZN bolo schválené MsZ dňa 17.11.2015. 
Uvedené bude opravené na 19.11.2015. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 11: Balco, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Šíra, 
lvanovičová, Holub 
Proti: 6: Vicianová, Esterková, Husár, Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený v predloženom znení. 

K bodu 12/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (mat. č.4-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kordošová, vedúca oddelenia 
miestnych daní a vymáhania pohľadávok. 

Bez príspevku poslancov. 

JUDr. Páleníková - uviedla, že aj v súvislosti s týmto návrhom chce upozorniť na 
formálnu chybu v dátume návrhu, že toto VZN bolo schválené MsZ dňa 17.11.2015. 
Uvedené bude opravené na 19.11.2015. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh na 
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2015 o poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a uznáša sa na Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Zlaté Moravce č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

Za: 14: Madola, Klučiar, Petrovič, Švajčík, Paluška, Esterková, Balco, Holub, 
lvanovičová, Šíra, Uhrinová Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Proti: 2: Adamec, Husár 
Zdržali sa: 1: Vicianová 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený v predloženom znení. 
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K bodu 13/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o miestnych daniach (mat. č.5-llMZ-
2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kordošová, vedúca oddelenia 
miestnych daní a vymáhania pohľadávok. Následne odovzdala slovo poslancovi RNDr. 
Paluškovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

RNDr. Paluška - uviedol svoje výhrady voči dani za psov, ktoré predostrel už 
v minulom volebnom období ako občan. Podľa jeho názoru je táto daň nezmyselná 
a pokiaľ sa už aj vyrúbila tak je zbytočne vysoká hlavne z dôvodu, že pre psíčkarov sa za 
posledných 1 O rokov neurobilo nič. Napriek tomu je ochotný túto daň podporiť pokiaľ 
bude znížená o 1/6, čo činí zníženie o 5 € za psov v bytoch a o 1 € za psov v domoch. 
Celkové zníženie príjmu z daní by bolo o 1450 € menej, čo si myslí, že nie je vysoká 
suma nakoľko ešte stále zostáva mestu 8000 €. Dodal, že jeho poslanecký návrh je 
zníženie dane za psa o 1/6. 

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - ako predsedníčka Finančnej komisie sa vyjadrila 
k uvedenej problematike, že komisia po prerokovaní materiálu k tejto dani odporučila 
oslobodenie od dane osobám - osamelo žijúca FO staršia ako 70 rokov, osamelo žijúca 
osoba ŤZP a ŤZP-S, nevidomá osoba, 12 mesiacov za psa zohratého z útulku, člen 
kynologického klubu. Dodala, že tieto dane sa nedvíhajú a v niektorých mestách sú 
vyššie. Na finančnej komisii bolo navrhnuté a odporučené, že 30 % z príjmu sa použije 
na nákup odpadových košov a vreciek na exkrementy psov. Kolega poslanec Mgr. Šíra 
navrhuje v súčasnej dobe 50%, ktoré určite aj zdôvodní. 

Mgr. Šíra - uviedol že výšku 30% z prijmu navrhuje zvýšiť na 50% z príjmu dane za psa 
z dôvodu, že celkový výber dane je cca. 9 OOO € a 30% je cca 3000€. Po prieskume trhu 
sa zistilo, že nákup sáčkov pre psíčkarov v bytových domov by vyšiel cca 2500 € a na 
zakúpenie a osadenie košov by zostalo 500 € čo si myslí, že je málo. Z tohto dôvodu 
navrhuje 50 % vybratých finančných prostriedkov následne použiť na nákup 
odpadkových košov a vreciek na psie exkrementy v meste Zlaté Moravce. Týmto 
spôsobom môže mesto postupne každý rok ponúknuť psíčarom lepšie služby. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že jej pôvodný návrh 
bol 50 %, takže s týmto súhlasí. 

RNDr. Paluška - požiadal, aby sa najskôr hlasovalo o jeho návrhu, k vyjadreniu 
poslanca Šíru má tiež pripomienky, len to nechce zbytočne teraz miešať. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za návrh poslanca Palušku, zníženie dane za psa o 1/6: 
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Za: 4: Petrovič, Vicianová, Paluška, Dvonč 
Proti: 9: Balco, Švajčík, Madola, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, lvanovičová, Holub, 
Balážová 
Zdržali sa: 4: Husár, Esterková, Adamec, Klučiar 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala JUDr. Páleníkovú 
právničku mesta, aby prečítala vyhlásenie poslancov MsZ k dani za psa. 

JUDr. Páleníková - prečítala vyhlásenie v nasledovnom znení: 

Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach k použitiu 
finančných prostriedkov získaných do rozpočtu mesta z dane za psa na rok 2016 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v súvislosti s použitím 
finančných prostriedkov získaných do rozpočtu mesta z dane za psa na rok 2016, týmto 
žiadame prednostu mestského úradu o zapracovanie časti predpokladaného výnosu z dane 
za psa na rok 2016 v pripravovanom návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 
vo výške 50 % finančných prostriedkov s ich následným použitím na nákup odpadkových 
košov a vreciek na psie exkrementy v meste Zlaté Moravce. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - odovzdala slovo hlásiacemu sa 
poslancovi RNDr. Paluškovi. 

RNDr. Paluška - k uvedenému vyjadril svoj názor, že zakúpenie sáčkov a košov je 
výsmech psíčkarov, pretože sáčky sú povinnosťou každého jedného psíčkara. Pokiaľ 
chceme skutočne spraviť niečo pre psíčkarov, tak im oploťme nejaký areál a vybudujme 
im priestor, kde si môžu psov venčiť, kde ich môžu púšťať. Potom sa môžeme tváriť, že 
sme niečo urobili pre psíčkarov. Pokiaľ tento návrh nebude zmenený a bude v tom 
zmysle, že sa zakúpia sáčky za 4500 € a koše, tento návrh podporiť nemôže, nakoľko toto 
je povinnosť mesta. 

JUDr. Esterková - upozornila, že v tomto návrhu sa nejedná len o daň za psa, pokiaľ 
niekto tento návrh nepodporí, tak nepodporí celé VZN, kde sú aj ostatné dane a poplatky. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie, ktoré sa bude plniť v súlade s vyhlásením poslancov, ktoré 
poslanci, ktorí návrh uznesenia hlasovaním podporia, následné vyhlásenie aj podpíšu. 
Znenie uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. 
zasadnutí MsZ konanom dňa 19. 11. 2015 prerokovalo návrh na schválenie 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach na 
území mesta Zlaté Moravce a uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté 
Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
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Za: 13: Klučiar, Petrovič, Švajčík, Esterková, Husár, Balco, Madola, Holub, 
Ivanovičováá, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Balážová 
Proti: 2: Paluška, Dvonč 
Zdržali sa: 2: Adamec, Vicianová 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že uznesenie 
bolo poslancami Mestského zastupiteľstva schválené v predloženom znení. 

K bodu 14 / 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (mat. 
č.6-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky odpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
správu majetku mesta 
Bez príspevku zo strany poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh na 
schválenie Všeobecne z.áväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 
a schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

Za:16: Klučiar, Petrovič, Adamec, Švajčík, Paluška, Esterková, Husár, Balco, Holub, 
Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Madola, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa: 1: Vicianová 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že uznesenie 
bolo poslancami Mestského zastupiteľstva schválené v predloženom znení. 

K bodu 15/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.7-
llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky odpovie MUDr. Homiaková, ktorá je 
poverená riadením Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. 

MUDr. Nina Horniaková - uviedla, že uvedené správa je k 30.6.2015 aje pripravená 
bývalým riaditeľom Mestskej nemocnice, materiál majú poslanci k dispozícii. 

Bez príspevkov poslancov MsZ. 

19 



Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 

Za: 17: Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, Esterková, 
Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 16/ 
Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej 
jednotky k 31.12.2014 (mat. č.8-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie MUDr. Homiaková, ktorá je 
poverená riadením Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. 

Poslanec PaedDr. Petrovič - požiadal riaditeľku nemocnice o bližšie informácie. 

MUDr. Horianiaková - uviedla, že uvedená Správa o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov je v zmysle auditu k 31.12.2014, materiál bol predložený 
poslancom MsZ. Pokiaľ sú konkrétne otázky rada zodpovie. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo Návrh 
Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 a berie 
na vedomie Správu o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 
2014 

Za: 16: Madola, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Švajčík, Paluška, Esterková, Husár, Balco, 
Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa: 1: Adamec 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 17/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
1/2015 (mat. č.9-HMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie MUDr. Horniaková, ktorá je 
poverená riadením Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. 

MUDr. Horniaková - uviedla, že na účte im zostalo 13 426 € a z toho dôvodu žiadajú 
zmenu a zapojenie týchto finančných prostriedkov do rozpočtu - položky 453 - s kódom 
46. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo Návrh na 
zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 a schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, 
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 18/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.10-HMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie pani Ho lubová, ktorá je poverená 
riadením MSKŠ. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
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Za:16: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, Klučiar, 
Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Nehlasoval: 1: Madola 
Prezentovaní: 17 
Zástupca orimátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala. že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 19/ 
Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p.o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky 
k 31.12.2014 (mat. č.11-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie pani Holubová, ktorá je poverená 
riadením MSKŠ. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

Za: 16: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Nehlasoval : 1 : Madola 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 20/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 (mat. 
č.12-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie pani Holubová, ktorá je poverená 
riadením MSKŠ. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 

organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

Za: 16: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Nehlasoval : 1 : Madola 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupitel'stva schválený. 

K bodu 21/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 (mat. č.13-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Mgr. Sendlai, ktorý je poverený 
riadením príspevkovej organizácie Službyt Zl. Moravce. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 

Za: 17: Balážová, Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, 
Esterková, Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč 
Proti: O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 22/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.14-llMZ-
2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Mgr. Sendlai, ktorý je poverený 
riadením príspevkovej organizácie Službyt Zl. Moravce 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 

organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, ktorá tvorí prílohu k 
uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Za: 17: Balážová, Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, 
Esterková, Husár, Balco, Holub, lvanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 23/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.15-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Mgr. Segíňová, ktorá je poverená 
riadením Technických služieb mesta Zlaté Moravce 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 
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Za: 17: Balážová, Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, 
Esterková, Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupitel'stva schválený. 

K bodu 24/ 
Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 
(mat. č.16-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Mgr. Segíňová, ktorá je poverená 
riadením Technických služieb mesta Zlaté Moravce 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie Správu o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

Za: 17: Balážová, Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, 
Esterková, Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 25/ 
Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015 (mat. č.17-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová, vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a berie na 
vedomie : 
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a) Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2015 
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2015 

Za: 17: Balážová, Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Esterková, 
Husár, Balco, Holub, lvanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Paluška 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 26/ 
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 
mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 (mat. č.18-
llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. 

Bez príspevku poslancov MsZ 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo 

a) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
c) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta 

Zlaté Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou 
k 31.12.2014 

berie na vedomie : 
a) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
b) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta 

Zlaté Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou 
k 31.12.2014 

a schvaľuje: 
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

Za: 17: Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, Esterková, 
Husár, Balco, Holub, lvanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu27/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 (mat. č.19-llMZ-2015 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová, vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 14 a schvaľuje zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 v zmysle 
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Za: 17: Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška, Esterková, 
Husár, Balco, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmerrnann, Dvonč, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 28/ 
Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-llMZ-
2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová, vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
a uznáša sa na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1112013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
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školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v zmysle Dodatku 
č.4 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Kbodu29/ 
Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov (mat. č.21-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová, vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo informáciu o 
zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných 
prostriedkov a berie na vedomie zmeny Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami v zmysle vnútorného 
predpisu č. 001/2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta 
schváleného Uznesením MZ č. 463/2012, ktoré tvoria prílohu k uzneseniu 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Cimmermann, Uhrinová, Dvonč, Šíra, Ivanovičová, Holub 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 30/ 
Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej 
č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 (mat. č.22-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová, vedúca oddelenia 
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financií a rozpočtu. Následne odovzdala slovo poslancovi Mgr. Šírovi, ktorý sa hlásil. 

Mgr. Šíra - uviedol, že na rokovaní MsZ, ktoré sa uskutočnilo v KD Chyzerovce sa 
schválil návrh na prevzatie úveru, z ktorého sa mali hradiť rekonštrukcie budov súvisiace 
s kompletnou rekonštrukciou vytypovaných mestských budov, aby došlo energetickému 
zhodnoteniu budovy. K prevzatiu úveru nedošlo, pretože nebolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom o čom bývalé vedenie Ing. Ostrihoňová ako primátorka a Ing. Šlosár ako 
prednosta MsÚ a vedúci oddelenia projektov a propagácie mesta Ing. Molnár vedeli 
a napriek tomu začali konať. Dnes tu máme situáciu, že na rekonštrukciu strechy 
Daňového úradu bola podpísaná zmluva, ktorá je platná, bez krytia finančnými 

prostriedkami. Situácia sa musí riešiť návrhom v rámci tohto bodu z dôvodu, aby sa 
mesto vyhlo v budúcnosti súdnym sporom, nakoľko práca je odvedená, protokol 
o prevzatí stavby je podpísaný. 
Poukázal na to, že podľa zákona č . 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov bol porušený zákon konkrétne v§ 19, následne 
dodal, že bol porušený aj zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 - predbežná finančná kontrola. Na základe 
týchto dvoch zákonov štatutár mesta ani prednosta MsÚ nemá právo podpísať zmluvu 
bez toho, že by bola splnená predbežná finančná kontrola, ktorá zaručuje v rozpočte 
finančné krytie. V tomto prípade finančné krytie nebolo, nebolo ani schválené MsZ 
a napriek tomu bola vystavená objednávka, bola podpísaná zmluva primátorkou Ing. 
Ostrihoňovou. 

To, že bola opravená strecha na Daňovom úrade je fajn, ale poslanci MsZ a on osobne 
hovorí za poslanecký klub, ktorý má problém s tým, ako k tomu došlo. Poukázal na 
konkrétnych vinníkov a podľa jeho názoru by sa mali takéto veci začať zosobňovať aj 
keď len do výšky 4 osobných platov, aby sa predchádzalo takýmto skutočnostiam, kedy 
poslanci sú dotlačení hlasovať za takýto návrh za chyby prechádzajúceho vedenia. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - odovzdala slovo poslankyni 
JUDr. Esterkovej, ktorá sa hlásila o slovo. 

JUDr. Esterková - uviedla, že nedá jej pripomenúť situáciu, keď sa osoby zodpovednej 
za verejné obstarávanie k predmetu tejto zákazky pýtala, aké má skúsenosti s verejným 
obstarávaním a eurofondami . Poslancom bolo vytknuté vtedy, že ho chcú kritizovať za 
to, že to nie je ich človek, čo sa teraz potvrdilo a je toho názoru, že by mali byt' vyvodené 
dôsledky. 

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - reagovala, že čo sa týka p. Molnára komentovať 
nebude. Poukázať však chce, že úver na rekonštrukciu mestských budov bol schválený 
uznesením na rokovaní MsZ v Chyzerovciach. Neboli tam špecifikované budovy 
z dôvodu, že sa v tom čase nevedelo, ktorá budova sa bude z tohto úveru rekonštruovať. 
Poukázala na to, že všetci sme vedeli do ktorého úveru ideme, vedeli sme o tom, že sa ide 
rekonštruovať budova Daňového úveru, ale nevedeli sme, že sa nepodpíše úverová 
zmluva. Kto je zodpovedný za to, že nebola dodnes podpísaná úverová zmluva teraz 
nevie povedať, ale počula, že úverová zmluva bola zrušená. Vraj bola pripravená, ale sa 
nepodpísala. 

Mgr. Šíra - to len potvrdzuje, že nie je finančné krytie. Poukázal na to, že poslanci 
schvaľujú zámer úveru a keď je úver dohodnutý, tak sa schvaľuje samotné prevzatie 
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úveru. Až keď je úver schválený a nabehnú finančné prostriedky na účet je finančné 
krytie na kapitálový výdaj a toto sa v tomto prípade neuskutočnilo, preto sa nemalo nič 
obstarávať. K zmluve chýba predbežná finančná kontrola, ktorá potvrdzuje finančné 
krytie, to znamená, že tí ktorí podpisovali zmluvy, vedeli že podpisujú zmluvy 
a obstarávajú niečo na čo nie je finančné krytie. 

PaedDr. Petrovič - z dôvodu, že aj v minulosti bola riešená problematika zmlúv bez 
finančného krytia sa chce opýtať právničky na opatrenia, ktoré by predchádzali takýmto 
činom - k porušeniu zákona. Je možný finančný postih? Ako postupovať pri takýchto 
zmluvách? 

JUDr. Páleníková - uviedla, že pokiaľ sa rozprávame o zamestnanecko-právnej 
zodpovednosti, tak zamestnanca môžeme postihnúť. Pokiaľ sa má vyjadriť k tomu ako 
postupovať konkrétne pri takýchto zmluvách, tak vždy závisí od konkrétneho prípadu, 
čiže od konkrétnej zmluvy. V tomto prípade došlo k plneniu, takže suma musí byť 
uhradená pokiaľ je fakturovaná zhotoviteľom diela. 

PaedDr. Husár - sa opýtal či bola podpísaná predbežná finančná kontrola a ak áno, kto 
ju podpisoval. 

Ing. Szobiová - nebola podpísaná predbežná finančná kontrola. 

Mgr. Uhrinová - reagovala na problematiku, že síce môžeme postihnúť zodpovedného 
zamestnanca do výšky 4-roch mesačných platov, ale stále tu je fakt, že poslanci sú 
tlačený do rozhodnutia, že musíte to schváliť, lebo strecha je hotová. Opýtala sa, že či sa 
môže vyvodiť konkrétnu zodpovednosť voči zamestnancovi mesta, že pochybil, lebo je tu 
zjavné pochybenie a nielen v tomto prípade. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že toto pochybenie voči 
zodpovednému zamestnancovi sa rieši tak, ako aj iné, za ktoré je tiež zodpovedný. 
V súčasnej dobe je však PN, tak nie je možné vyvodiť dôsledky za tieto pochybenia. 

Mgr. Cimmermann - poukázal na to, že by bolo dobré konkrétne pomenovať 
zodpovedné osoby, ktoré sa podpísali pod tieto zmluvy. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že zmluva je zverejnená 
na internete, takže pozrieť si to môže každý. Za správnosť je podpísaní Ing. Molnár a Ing. 
Šlosára, zmluvu podpísala ako štatutár mesta Ing. Ostrihoňová. 

PaedDr. Ivanovičová - uviedla, že podľa jej názoru úver na zhodnotenie mestských 
budov bol schválený na rokovaní MsZ v KD Chyzerovce. Podľa jej informácií sa 
uskutočnilo rokovanie zo strany Ing. Molnára, ktorého sa zúčastnila aj Ing. Szobiová, so 
zástupcom Slovenskej sporiteľne, kde sa dohodlo, že úverová zmluva sa pripraví 
a podpíše. 

Ing. Szobiová - uviedla, že na jednanie so zástupcom banky Slovenskej sporiteľne 
nebola prizvaná, jednania sa zúčastnili Ing. Ostrihoňová a Ing. Šlosár. Osobne sa 
zúčastnila len na jednom stretnutí Ing. Molnára so zástupcom banky, ktorý bol veľmi 
nešťastný, že mesto mu nevie je schopné predložiť podklady na spracovanie úverovej 
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zmluvy. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že hneď ako nastúpila 
do funkcie bola oslovená s Ing. Szobiovou a zástupcom banky, že zdroje boli alokované 
napriek tomu, že nemali úverovú zmluvu. Banka mala len predbežné informácie - bude 
sa robiť ZŠ Robotnícka, budova Daňového úradu .... 
Dodala, že po prvom zastupiteľstve ako prevzala úlohu štatutára mesta, poslancov MsZ 
o tejto problematike informovala. Úver by bol výhodný pokiaľ by sa budova zhodnotila 
s tým, že úspora na energiách by bola 30 až 40% a peniaze by boli preinvestované 
v tomto roku. Verejné obstarávanie na budovu Daňového úradu bolo realizované na 3X, 
samostatne strecha, samostatne okná a samostatne zateplenie. Zmluvu s externým 
obstarávateľom sa jej podarilo zrušiť, nakoľko ešte nemal špecifikáciu okien ani ničoho 
iného, čiže do konca roka by nebolo možné stihnúť ani verejné obstarávanie. V takomto 
prípade by bol úver na základe úverovej zmluvy preklopený na spotrebný úver a zobrať 
700 OOO € ako spotrebný úver je pri súčasnej finančnej situácii pre Mesto Zlaté Moravce 
zjavne nevýhodné. 
Následne uviedla, že má tiež výhrady voči tomuto návrhu, ale situácia sa musí riešiť, 
nakoľko zmluva je podpísaná a Mesto má mnoho prehratých súdnych sporov, takže je 
v našom záujme, aby sme tomu predchádzali. 

PaedDr. Ivanovičová - prečítala schválené uznesenie návrhu na prevzatie úveru na 
financovanie rekonštrukciu budov vo vlastníctve Mesta, ktoré vtedy nebolo špecifikované 
z dôvodu, že poslanci nevedeli do akých budov sa pôjde. V návrhu sa počítalo s troma 
budovami. 

MVDr. Marta Balážová - poukázala na to, že toto nie je predmetom rokovania. 

PaedDr. Ivanovičová - uviedla, že chce poukázať na to, že tento úver bol poslancami 
MsZ prijatý, k Daňovému úradu bola spracovaná projektová dokumentácia, preto si 
myslí, že sa mohlo dospieť k podpísaniu úverovej zmluvy. 

MVDr. Marta Balážová - spracovanie projektovej dokumentácie na budovu 
Daňového úradu musíme tiež uhradiť, pretože táto spoločnosť sa už obrátila na svojho 
právnika z dôvodu, že zo strany Mesta mu nebola uhradená faktúra. Aj toto je dôvod 
prečo potrebujeme schváliť túto zmenu rozpočtu. 

PaedDr. Ivanovičová - zopakovala svoj názor, že aj toto je dôvod, prečo sa mohla 
úverová zmluva podpísať. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - ukončila diskusiu a požiadala 
poslancov o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v 
Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo 
návrh a schvaľuje : 

a) financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 
v Zlatých Moravciach 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 15 v zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 
z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
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Za: 10: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Madola, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa: 7: Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Klučiar 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 31/ 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 (mat. č.23-
UMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová , vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu . Následne odovzdala slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej, ktorá sa 
hlásila o slovo. 

Mgr. Uhrinová - uviedla, že v predloženom návrhu požadujú Záhradnícke služby 
navýšenie finančných prostriedkov vo výške 33 500 € . Podáva pozmeňujúci návrh na 
zníženie čiastky, ktorá má byť poukázaná Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce 
na sumu 22 500 €. Dodala, že s týmto bude súviseť aj ďalší bod rokovania, kde by chcela 
navrhnúť, aby zostatok 11 OOO€ bol použitý ako transfer pre Mestskú nemocnicu. 

MVDr. Marta Balážová - o vyjadrenie k tomuto návrhu požiadala Ing. Szobiovú. 

Ing. Szobiová - uviedla, že zmena rozpočtu sa týka Záhradníckych služieb, ktoré 
požadujú nevyhnutné finančné prostriedky potrebné do konca roka nakoľko k dnešnému 
dátumu bol vyčerpaný celý rozpočet, ktorý Záhradnícke služby mali schválený na tento 
rok. Za vedenia Ing. Šlosára boli uhradené záväzky a výdavky, ktoré neboli plánované 
v rozpočte. Požadované finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov, úhrady 
dohodnutých splátkových kalendárov, úhrada zdravotnej a sociálnej poisťovni.. ... 
V súčasnej dobe prišlo Záhradníckym službám z Daňového úradu výzva na úhradu úroku 
z omeškania vo výške 8 OOO €, ktoré nie sú zahrnuté ani v tomto príspevku. 
V prípade, že teraz sa upraví výška transferu Záhradníckym službám je potrebné 
uvedomiť si, že všetky neuhradené záväzky zo strany Záhradníckych služieb prejdú 
v konečnom dôsledku aj tak na Mesto. Tak isto je to aj s Mestskou nemocnicou, ktorá sa 
bude riešiť na decembrovom rokovaní MsZ aj napriek tomu, že jej budú tieto finančné 
prostriedky poskytnuté. 

Mgr. Šíra - poukázal na to, že Záhradnícke služby mesta mali schválené finančné 
prostriedky na rok 2015. Po nástupe Ing. Šlosára, ktorý bol poverený riadením 
Záhradníckych služieb mesta došlo k tomu, že Ing. Šlosár si začal v značnej miere 
navyšovať príspevky z Mesta k príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 
a finančné prostriedky, ktoré sú určené na hlavnú činnosť podniku (mzdy, odvody a pod.) 
použil na vyplácanie starých dlhov Záhradníckych služieb, pričom iba on sám rozhodoval 
o tom čo sa uhradí a veľmi dobre vedel, že tieto finančné prostriedky budú chýbať. Keď 
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mu finančné prostriedky došli, poslal na Mesto žiadosť o dofinancovanie vo výške 
60 OOO €. Suma 33 500 € vznikla po prerátaní Mgr. Segíňovou, ktorá je poverená 
riadením tohto mestského podniku s tým, že toto sú nevyhnutné finančné prostriedky na 
prežitie príspevkovej organizácie do konca roka. 
Poukázal, že znova je tu zodpovedný pracovník, poverený riadením mestského podniku, 
ktorý v rozpore so zákonom minul finančné prostriedky, ktoré boli potrebné na prežitie 
do konca roka a znova je to hodené poslancom, aby riešili situáciu. Uviedol, že poslanci 
si uvedomujú, že aj Mestská nemocnica je v zúfalom stave a súrne potrebuje finančné 
prostriedky a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je na prvom mieste, preto sa rozhodli 
o týchto 11 OOO € znížiť Záhradníckym službám a použiť ich na navýšenie príspevku 
Mestskej nemocnici pokiaľ Ing. Szobiová nájde v rozpočte ďalšie finančné zdroje , aby 
sa dofinancovali Záhradnícke služby a Mestská nemocnica. 

JUDr. Esterková - nikto neschvaľuje, že bol príspevok Záhradníckych služieb minutý, 
ale poslanci MsZ sa musia nejako k situácii postaviť a tým, že sa tie finančné prostriedky 
neschvália, tak sa nevyrieši situácia v Záhradníckych službách. Predpokladá, že 
zdravotná starostlivosť nie je ohrozená natoľko, že by sa nemocnica bez tohto príspevku 
musela zavrieť. Na uvedené reaguje z dôvodu, že pokiaľ nebudú v Záhradníckych 
službách vyplatené mzdy hrozia nám ďalšie pokuty. Následne požiadala o vyjadrenie 
poverených riaditeľov, poslancom to môže pomôcť v rozhodovaní. 

PaedDr. Petrovič - vyjadril svoj názor, že potrestaný by mal byt' zodpovedný pracovník 
v tom čase, štatutár mestského podniku, nie zamestnanci. On osobne si nezoberie za 
zodpovednosť, že ľudia pracujúci za minimálne mzdy nedostanú pred vianočnými 
sviatkami svoje mzdy. 

Mgr. Cimmermann - nakoľko sa tu neustále zachraňujú Záhradnícke služby mesta, 
chce sa opýtať zástupcu primátora MVDr. Balážovej, či sa pripravuje zlučovanie 
podnikov, na ktorom sa dohodli na poslednom MsZ. 

MVDr. Balážová - uviedla, že zlučovanie sa pripravuje a bližšie informácie bude vedieť 
podať Ing. Szobiová z dôvodu, že na zlúčenie sú potrebné predovšetkým ekonomické 
podklady. Predpokladá, že do konca mesiaca budú predložené podklady, aká spôsob by 
bol najvýhodnejší. 

Ing. Szobiová - potvrdila slová MVDr. Balážovej o príprave podkladov, ktoré budú 
predložené na najbližšie rokovanie Finančnej komisie s tým, že sa ráta s možnosťou 
presunutia činnosti v Zriaďovacej listine Záhradníckych služieb mesta do Zriaďovacej 
listiny Technických služieb mesta. 

Mgr. Cimmernann - otázka na Ing. Szobiovú. Stihne sa to do konca roka, je to vôbec 
možné stihnúť? 

Ing. Szobiová - zo strany Mesta urobia všetky potrebné kroky, aby sa stihlo. Materiál 
bude predložený na schválenie v decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva, preto 
je dôležitá spolupráca poslancov MsZ pri pripomienkovaní návrhu ešte pred zasadnutím 
tohto Mestského zastupiteľstva. 

MVDr. Balážová - uviedla, že by týmto chcela pozvať a vyzvať k účasti na Finančnej 
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komisii všetkých poslancov, nakoľko sa budú riešiť veľmi dôležité otázky. 

PaedDr. lvanovičová - uviedla, že ako predsedníčka Finančnej komisie veľmi dobre 
pozná zlú finančnú situáciu oboch mestských podnikov a dodala, že Ing. Šlosár ich 
niekoľko krát informoval o tom, že s finančnými prostriedkami vydrží do konca októbra, 
preto sa plánovalo so zlúčením týchto podnikov už v októbri. Keďže k tomu nedošlo 
vznikla táto situácia kedy je potrebné riešiť navýšenie príspevku, preto je potrebné 
uvedomiť, aké je dôležité zlúčenie týchto podnikov už od januára. 

MVDr. Balážová - intenzívne sa na tom pracuje, návrhy budú v najbližšej dobe 
predložené. 

Ing. Holub - požiadal o vyjadrenie k situácii Mgr. Segíňovú a MUDr. Horniakovú, 
poverené riadením týchto dvoch mestských podnikov. 

Mgr. Segíňová poverená riadením Záhradníckych služieb mesta uviedla, že tých 
11 000€, o ktoré by bol znížený príspevok predstavujú mzdy a odvody. Ostatné finančné 
prostriedky sú potrebné na splátkové kalendáre, ktoré sú dohodnuté na základe 
vzniknutých exekúcii. 

Mgr. Uhrinová - uviedla, že tento transfer je v súčasnosti navrhovaný do podprogramu 
Verejné priestranstvá, nie je tam položka mzdy. 

Ing. Szobiová - uviedla, že toto je návrh na zmenu rozpočtu Mesta, kde Mesto schvaľuje 
transfer príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta. Následne bude mestský 
podnik iniciovaný, aby spracoval návrh na zmenu v rámci ich rozpočtu, kde už budú tieto 
finančné prostriedky presne určené na mzdy a ďalšie výdavky. Toto rozpočtové opatrenie 
bude predložené poslancom MsZ na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva. 

MUDdr. Horniaková poverená riadením Mestskej nemocnice - uviedla, že finančná 
situácia v Mestskej nemocnici je horšia ako to čo sme počuli teraz. Čo sa týka otázky 
poslankyne Esterkovej, či je ohrozená zdravotná starostlivosť občanov musí odpovedať, 
že pokiaľ nemocnica nezaplatí za lieky a potraviny tak ohrozená zdravotná starostlivosť 
bude. Uviedla, že zásoby liekov v súčasnej dobe rieši tak, že ich objednáva tak, aby 
mohli pacientov zaliečiť na jeden týždeň. Nakoľko majú záväzky v obrovských číslach, 
dodávatelia im už nepustia lieky bez toho, že by im ručila nejakou platbou. Dodala, že 
dávajú polovicu platby za to, čo príjmu lieky a špeciálny zdravotný materiál. Následne 
uviedla čísla, ktoré ona potrebuje vyfinancovať do konca tohto mesiaca. Reálne má 
v súčasnej dobe na účte 5 898 €, z týchto peňažných prostriedkov musí uhradiť potraviny 
v sume 3 250 €, (nie ako záväzok, musí ich kúpiť, aby mohla dať stravu), ďalej musí 
uhradiť zákonnú daň za zamestnancov v sume 14 971 € (neuhradenie je trestné), úhrada 
sociálneho poistenia za zamestnancov v sume 15 056 €, ďalej lieky a zdravotný materiál 
na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 8 500€, potom sú tu ešte energie vo výške 
20 000€. Poukázala na to, že všetky tieto náklady činia sumu 61 778 € a na účte má 
5 898€, čiže do konca novembra potrebuje 55 918 €. 
Ďalej uviedla, že bolo medializované, že prečo Mestská nemocnica potrebuje finančné 
prostriedky keď hospodársky výsledok k 30.06.2015 bol pozitívny. Poukázala na to, že 
hospodársky výsledok hovorí o hospodárení nemocnice, nehovorí o skutočných príjmoch 
a výdavkoch, cash flow nemocnice, o toku peňazí, ktoré reálne nemocnica má. Plusový 
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hospodársky výsledok k 30.06.2015 bol preto, lebo bol vyčerpaný príspevok od 
zriaďovateľa cca. vo výške 70 % .Dodala, že Hospodársky výsledok bol síce v pluse 
11000 €, ale príspevok od zriaďovateľa bol vyčerpaný viac ako 36 000€. Keby bol 
príspevok od Mesta bo čerpaný tak ako má byť, tak by nebol plusový Hospodársky 
výsledok. Hospodársky výsledok k 31.10.2015 je - 138 908 €,krátkodobé záväzky sú vo 
výške 1 659 758€, po lehote splatnosti 1279933€, záväzky voči dodávateľom 
1 105 025€, po lehote splatnosti 957 993€, záväzky voči sociálnej poisťovni k 30.10.2015 
395 216€. Dodala, že momentálne majú súdne spory za neplatenie dodávateľom, 
v decembri majú súd s Národnou transfúznou stanicou za záväzky vo výške 246 000€ 
a okrem toho v súčasnej dobe splácajú záväzky za lieky. 
Na záver uviedla, že toto sú stručné čísla, ktoré vie v súčasnej dobe poskytnúť a reálne 
hrozí, že Mestská nemocnica nebude môcť poskytnúť zdravotnú starostlivosť. 

Poslanec Ing. Švajčík - požiadal Ing. Szobiovú o odpoveď na otázku: V prípade, že by 
sa poslanci rozhodli znížiť navrhovaný príspevok pre Záhradnícke služby mesta, vieme 
sa na decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva vrátiť k tejto problematike 
a v prípade potreby dofinancovať Záhradnícke služby? 

Ing. Szobiová - uvedenej problematike sa na decembrovom Mestskom zastupiteľstve 
vieme vrátiť. 

Poslanec Ing. Holub - na vyjadrenie poslanca Petroviča, že sa bude mať problém 
pozrieť do očí zamestnancom Záhradníckych služieb v prípade, že nedostanú v decembri 
mzdu reagoval, že on sa bude mať pozrieť do očí pacientom v prípade, že im nebudeme 
môcť poskytnúť zdravotnú starostlivosť. 
Následne dodal, že keď sa niektorí poslanci snažili zastaviť Ing.Šlosára, tak návrh 
nepodporil, vtedy mal o tom rozmýšľať. 

Poslanec PaedDr. Petrovič - uviedol, že za návrh nezahlasoval z dôvodu, že je toho 
názoru, že to nebolo v kompetencii poslancov MsZ, ale nikdy by ho nepodporil na post 
riaditeľa, nakoľko tam nemá čo robiť. Následne dodal, že momentálne sa tu rozpráva 
o vytunelovaní nemocnice, kde chýbajú státisíce EUR takže nie je namieste baviť sa 
o tom, že niekto zaplatil záväzky napr. 40 €namiesto toho, že ich mal nechať na mzdy. 
Nemocnica je pred kolapsom a my musíme s tým niečo robiť a určite tých 11 OOO € tu 
nemocnicu nezachráni a rovnako ako sa v decembri môžeme pozrieť na Záhradnícke 
služby, tak sa môžeme, lepšie povedané musíme pozrieť aj na Mestskú nemocnicu. 

Poslankyňa JUDr. Esterková - reagovala na príspevok poslanca Holuba, že sa snažili 
zastaviť p. Šlosára „ .. ako sa ho snažili zastaviť?? .. „.poukázala na to, ako bol zvolený 
JUDr. Ing. Cimrák, ktorý je zodpovedný za čísla, ktoré p. Homiaková hovorila. 
Navrhla, aby sa ukončila diskusia s tým, aby sa poslanci vyjadrili k návrhu hlasovaním. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala Ing. Szobiovú na 
základe požiadavky poslanca Petroviča o vyjadrenie k tomuto návrhu. 

Ing.Szobiová vedúca oddelenia financií a rozpočtu - uviedla, že návrh od mesta majú 
poslanci MsZ predložený v materiáli k tomuto bodu, ktorý je výstupom Finančnej 
komisie. Poukázala na to, že finančná situácia je zložitá u obidvoch mestských 
podnikoch. Mestská nemocnica potrebuje zúfalo veľa peňazí, sú tam veľmi vysoké 
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záväzky, ktoré sa dajú len veľmi ťažko zvládnuť a zúfalo potrebujú každé euro, ktoré im 
dáme. Pokiaľ sa Záhradnícky službám teraz neschváli príspevok, tak ako je navrhnutý 
bude potrebné ich v decembri do financovať. Dodala, že za súčasnej situácie by nepriamo 
podporila návrh poslancov. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov v prípade, 
že nie už ďalšie návrhy o hlasovanie za návrh poslankyne Mgr. Uhrinovej poukázanie 
príspevku pre Záhradnícke služby z pôvodných 33 500 € na 22 500 €. Uznesenie je 
v súlade s návrhom Mgr. Uhrinovej : Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 
svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh a schvaľuje: 
a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 

podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16 v zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm.a) 
Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Za: 12: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, lvanovičová, Holub, Husár, Švajčík, 
Vicianová, Madola, Petrovič, Esterková 
Proti:O 
Zdržali sa: 4: Paluška, Adamec, Balco, Balážová 
Nehlasoval: 1 :Klučiar 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 32/ 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
(mat. č. 36-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Szobiová , vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu. Následne odovzdala slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej. 

Mgr. Uhrinová - uviedla, že v tomto bode rokovania podáva návrh na navýšenie 
pôvodne navrhovanej sumy o 11 OOO € ( znížené Záhradníckym službám). Spolu by tento 
príspevok bol vo výške 31 OOO €. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za návrh poslankyne Mgr. Uhrinovej (príspevok vo výške 31 000€): 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 prerokovalo návrh a schvaľuje: 
a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 201 S 
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b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Za: 12: Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Madola, Petrovič, 
Adamec, Vicianová, Švajčík, Paluška 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Nehlasovali: S: Klučiar, Husár, Esterková, Balážová, Balco 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 34/ 
Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta (mat. č.37-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a požiadala Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu o bližšie 
informácie. 

Ing. Szobiová uviedla, že dňa 13.10.2015 zanikol primátorke mesta mandát, 
zastupovanie primátorky mesta v zmysle § 13b ods. 4 citovaného zákona prevzala 
zástupkyňa primátorky mesta MVDr. Marta Balážová v plnom rozsahu dňa 14.10.2015. 
Podľa § 13b ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. patrí zástupcovi mesta, ktorý plní úlohy starostu 
v plnom rozsahu plat podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 253/1994 z. z .. 
V návrhu je predložený základný plat, ktorý vyplýva zo zákona s účinnosťou od 
14.10.2015. V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona môže mestské zastupiteľstvo 
základný plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že dáva hlasovať za 
predložený návrh so základným platom, nakoľko nepožaduje zvýšenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 
prerokovalo - plat zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce a určuje: 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 
zástupcu primátora vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 
2.171,00 (858,00 x 2,53) s účinnosťou od 14.10.2015. 

Za: 16: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, lvanovičová, Holub, Balco, Husár, 
Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola 
Proti:O 
Zdržali sa: 1: Balážová 
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Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 35/ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami (mat. 
č.27-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na ozrejmenie chce doplniť informácie k tomuto bodu rokovania. 
Jedná sa o zrušenie Zmien a doplnkov č. 8, ktoré boli schválené ešte za vedenia primátora 
p. Lednára, kde bolo územie kde mala byt' spaľovňa v rámci týchto Zmien a doplnkov 
č.8 Územného plánu mesta zmenené na športovisko. Pokiaľ nie sú otázky zo strany 
poslancov pristúpi k hlasovaniu k návrhu uznesenia. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo a schvaľuje 

Za: 10: Madola, Klučiar, Petrovič, Adamec, Paluška, Esterková, Husár, Balco, Balážová, 
Dvonč 

Proti:O 
Zdržali sa: 7: Vicianová, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Cimmermann, Ivanovičová, Holub 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Mgr. Šíra - vyjadril výhradu voči tomu, že sa nestihol k uvedenému návrhu ani opýtať 
a už sa hlasovalo. Toto bol dôvod, prečo sa zdržal aj hlasovania. 

Mgr. Balážová - uviedla, že nepostrehla nijakú pripomienku a pokiaľ sa chce poslanec 
Mgr. Šíra vyjadriť odovzdáva mu slovo. 

Mgr. Šíra - uviedol, že sa svoje pripomienky vyjadrí v ďalšom bode rokovania. 

K bodu 36/ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta 
Zlaté Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 (mat. č.28-
llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a odovzdala slovo poslancovi Mgr. Cimmermannovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

Mgr. Cimmermann - v mene poslaneckého klubu sa opýtal, v akom stave je Územný 
plán mesta, čo sa urobilo za posledných 1 O mesiacov a prečo nie je do dnešného dňa 
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hotový. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že k Územnému plánu 
mesta môže povedať toľko, že práve bolo zrušené uznesenie ohľadom Zmien a doplnkov 
č. 8. V tomto bode rokovania budeme rušiť uznesenie ohľadom prepracovania ÚPN. 
Dodala, že na poslanecký~h stretnutiach k uvedenej problematike bola podaná 
informácia aj o uzávere, ktorá sa riešila v minulom období, keď prednostom bol poslanec 
Mgr. Šíra, ktorý určite vie o čom hovorí. 
Aj napriek tomu, že sa nestotožňovala, pristúpila aj ona na to, aby sa dohodlo z dôvodu, 
že už nebudeme potrebovať stavebnú uzáveru na pokračovaní v spolupráci s p. 
Babčanom. Napriek tomu, že bola poverená riešením problematiky ÚPN mesta, konali sa 
rokovania bez jej prítomnosti. Rokovania zastrešoval p. Šlosár s p. Molnárom s tým, že 
žiadala ho o informácie a skÍzlo to do tej roviny, že si s ním začala dopisovať. Spravilo sa 
verejné obstarávanie, ktoré obsahovalo skopírovanú zmluvu p. Babčana, obsahovalo staré 
zadanie, staré prieskumy a rozbory, kde boli spomínané kogeneračné jednotky.„„ Keď sa 
k týmto údajom dostala, tak hneď po nástupe do funkcie sa rozhodla s vysúťaženým 
účastníkom verejného obstarávania dohodnúť na zrušení obstarávania. 
V súčasnej dobe sa robí prieskum na odborne spôsobilú osobu, ktorá to celé zastreší a 
stanoví podmienky s tým, že ideme do obstarávania nového ÚPN mesta Zlaté Moravce. 

Mgr. Šíra - skonštatoval, že má to chápať tak, že bývalá pani primátorka Ing. 
Ostrihoňová, ktorá Vás, pani zástupkyňa, tu pred všetkými poverila touto agendou, Vás 
následne obišli a robili kroky k ÚPN bez Vás a keď sa dostali k informáciám a zistili Ste, 
že to je celé v zlom stave, tak Ste sa rozhodli predložiť tento materiál. 

MVDr. Marta Balážová - potvrdila slová poslanca Šíru a dodala, že informácie, ktoré 
povedali sa týkali všeobecne k celému ÚPN. Predložený návrh zrušenia uznesenia, sa 
týka návrhu prepracovania ÚPN v spolupráci s p. Babčanom. Dodala, že stále máme 
platné uznesenie schválené poslancami MsZ na obstarávanie nového územného plánu. 

Mgr. Šíra - opýtal sa v mene občanov či tým, že bolo zrušené uznesenie čo sa týka 
Zmien a doplnkov č. 8 (športovisko) nie je mesto teraz ohrozené z hľadiska 
energetického zhodnocovania plastov. 

MVDr. Marta Balážová - uviedla, že čo sa týka energetického zhodnocovania plastov 
tak môže povedať toľko, že dobrá správa je, že firma Secop s.r.o. kúpila zhruba 13 OOO 
m2 z budovy kde budú vyrábať kompresory. Ďalšia časť ostala tak ako bola s tým, že EIA 
doteraz skončená nebola, čiže ten zámer nebol stiahnutý z Ministerstva, takže my stále 
čakáme na tú správu hodnotenia. Dodala, že za súčasnej situácie, po odkúpení tejto časti 
budovy ten zámer by tam v žiadnom prípade v takom rozsahu nemohol byť. Poukázala 
však na to, že EIA stále nie je skončená a to posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
je tam rok a stále nie je stiahnuté, čiže my musíme čakať na to, čo teraz urobia. Zo 
zákona nič iné spraviť nemôžeme. 

PaedDr. Ivanovičová - uviedla, že sa chce spýtať a dúfa, že nám nehrozí v žiadnom 
rozsahu riziko, keď bolo zrušené toto športovisko. 

MVDr. Marta Balážová - uviedla, že tieto Zmeny a doplnky sa ani nerobili, čiže to 
padlo. V súčasnej dobe ideme robiť územný plán s tým, že tam budú regulatívy. My ako 
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poslanci sme dokonca podpísali vyhlásenie a máme k tomu aj uznesenie, že nesúhlasíme 
s budovaním kogeneračných jednotiek na komerčné účely a nesúhlasíme s akoukoľvek 
spaľovňou. Toto bude poskytnuté aj zhotoviteľovi územného plánu a budú tam regulatívy 
také ako my požadujeme. 
Nevie sa vyjadriť kto a kedy sem príde, ale situácia sa monitoruje a robí sa všetko preto, 
aby tu nič také nebolo s tým, že je potrebné uvedomiť si, že Mesto tiež musí dodržiavať 
zákonné lehoty a pokiaľ neskončia EIU nemôžeme nič iné robiť. 
Na záver dodala, že rámci územného plánu budú určite zadefinované regulatívy. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh a ruší 
uznesenie č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept 
riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej 
politiky zo dňa 23. l O. 2014 a 18.12.2014 

Za:17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, Klučiar, 
Madola, Cimmermann, Uhrinová, Dvonč, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 37/ 
Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.29-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
správu majetku mesta 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom 
dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 
1010 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: 
trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých 
Moravciach v celosti a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in, 
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( 

) pre manželov Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 
obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté 

Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
) za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 € · 
);;> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri 
výstavbe bytového domu, 
- kupujúci sú užívateľmi-nájomníkmi tohto bytu 

Za: 17: Balco, Husár, Paluška, Esterková, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 38/ 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou 
predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega 
a Ing. Máriu Kesegovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre správu 
majetku mesta. Následne odovzdala slovo poslancovi Mgr. Šírovi. 

Mgr. Šíra - uviedol, že ho zastavujú občania, ktorí s tým odpredajom majú problém, ale 
za seba môže povedať, že tento krát návrh podporí a to z toho dôvodu, že tento problém 
sa ťahá viac ako 3 roky a občania Kesegoví sú tiež občania nášho mesta a sú z toho 
unavení, z rokovaní so samosprávou vtedajšom, teraz súčasnou atď. 
Z dôvodu, aby sa tento stav dostal do nejakej právnej roviny, nakoľko to nie je ani ryba 
ani rak, tak sa v klube dohodli, že podporia túto vec. 

Ing. Holub - poukázal na to, že tento bod už bol na rokovaní MsZ v Chyzerovciach, 
kedy bol stiahnutý a predložený na opätovné prerokovanie do komisií. Komisia výstavby, 
územného plánovania a životného prostredia ho prerokovala a odporučila na schválenie. 

Ing. Švajčík - uviedol, že by chcel zdôvodniť svoje hlasovanie k tomuto bodu 
rokovania. Uvedený návrh bol 29.06.2015 tiež predmetom rokovania Komisie dopravy 
a správy miestnych komunikácii. Nemá vedomosť, či o výstupe z tejto komisie boli 
informované ostatné komisie. Všetci poslanci, ktorí sú členmi tejto komisie hlasovali 
proti tomuto návrhu a výstupom tejto komisie bolo, že komisia odporúča neodsúhlasiť 
predaj pozemku pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici vo vlastníctve manž. 
Kesegových a odporučiť v zmysle platných uznesení rozšírenie chodníka na vybudovanie 
chodníka pre cyklistov. 
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Dodal, že tento cyklistický chodník je prioritou tejto komisie už niekoľko rokov 
a poslanci ešte za bývalého vedenia si dali za úlohu rozšírenie tohto chodníka, preto ako 
predsedovi komisie mu nič iné neostáva len zastať si názor tejto komisie. Toto bolo len 
pre objasnenie pre kolegov poslancom. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje prevod mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na 
Hviezdoslavovej ulici: 
- parcely KN registra „C" číslo 1918/12 o výmere 52 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/2015 
vyhotoveným GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.2015 a úradne overeným Okresným 
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.2015 pod číslom 202/2015, 
z parcely registra „E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy 
zapísanej v katastrálnom území Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce, 
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. Máriu 
Kesegovú obaja bytom Ulica SNP 942/7, 953 01 
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2 

- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 10: Holub, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Esterková, 
Balco, Balážová 
Proti: 3: Paluška, Švajčík, Madola 
Zdržali sa: 4: Husár, Adamec, Dvonč, lvanovičová 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Kbodu39/ 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou 
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.31-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
správu majetku mesta. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
!!arážou na Nábreží za maierom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa 

_,bytom Murgašova 793/15, 953 01 Zlaté Moravce do 
jeho výlučného vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v L V č. 5417, parcelu registra „C" číslo 2457 /67 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 
2709 zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 7966, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 

za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách 
hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 
166,00 €, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Klučiar, Madola, Petrovič, Vicianová, 
Adamec, Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Dvonč, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 40/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na 
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321117,19 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.32-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre správu 
majetku mesta. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce o celkovej výmere 708,3 m2 

( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely 
KN registra „C" číslo 2507/56, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 

zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a 
prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné plochy 
o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa 
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priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1321, orientačné číslo 17,19 (podľa LV č. 5120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. 
Róberta Pekníka, trvale bytom 1. mája 19, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo 
vchode č. 19 na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 1 O rokov 
od O 1.01.2016 do 31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské 
účely - časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcelr KN registra „C" číslo 2507 /56, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" 
číslo 2507/62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. 
Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na 
Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré budú schvaľované 
v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na 
podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých písomností 
týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou 
pozemkov v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/rn2/rok", 

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú 
starať o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné 
náklady a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 17: Balco, Husár, Paluška, Švajčík, Esterková, Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, 
Cimmermann, Dvonč, Uhrinová, Vicianová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 41/ 
Návrh na schválenie prenaJmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach -
pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.33-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
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rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
správu majetku mesta. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 71,70 m2, 

ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - v Stredisku občianskej vybavenosti na 
Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 1572 ( budova SOV) 
postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- _pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce, 
IC0:35100770 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, 
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb 
spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 
zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2013, 
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzťahu 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Paluška, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 42/ 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre 
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu 
Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.34-llMZ-2015) 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
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správu majetku mesta. 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 136,00 m2, 

ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 
v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 2062 ( budova Centrum voľného času)) 
postavenej na pozemku parcele KN registra „C'' číslo 2601/17, zapísanej na OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 41374941 
- na dobu 5 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno f), 
kto7 znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34,00 
€/m /rok" pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov 
služieb spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 
zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na 
ich úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky, 
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov 
mesta Zlaté Moravce a širokého okolia 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 17: Balco, Husár, Esterková, Švajčík, Paluška, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Ivanovičová, Holub, Balážová 
Proti: O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 43/ 
Návrh na schválenie predÍženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach - pre 
SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.35-
llMZ-2015) 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie Ing. Kmeť, vedúci oddelenia pre 
správu majetku mesta 

Bez príspevku poslancov MsZ. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 19.11.2015 prerokovalo návrh 
a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predÍženie prenájmu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 197 ,00 
m2

, ktoré sa nachádzajú v budove MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, 
v stavbe súpisné číslo 2077 (budova materskej školy) postavená na pozemku - parcele 
KN registra „C'' číslo 5792/7, zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce , pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČ0:34 062 840,_na dobu 3 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2021,_za nájomné vo výške 
1,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov č. l a č.2, článku 9 ods. 1 písmeno g), pričom nájomca 
uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú: 

nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na 
vlastné náklady 
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným 
znevýhodnením 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Za: 17: Balco, Husár, Paluška, Esterková, Švajčík, Vicianová, Adamec, Petrovič, 
Madola, Klučiar, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, lvanovičová, Holub, Balážová 
Proti:O 
Zdržali sa:O 
Prezentovaní: 17 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 44/ 
Vystúpenia občanov 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala občanov, ktorí chcú 
vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. Zároveň všetkých poprosila o rešpektovanie časového 
priestoru ktorý bude poskytnutý v časovom rozsahu 5- tích minút, tak ako je schválené v 
rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva. Následne odovzdala slovo zástupcovi 
spoločnosti MEDICAL TRANSPORT, ktorý sa hlásil o slovo. 
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Zástupca spoločnosti MEDICAL TRANSPORT - odprezentoval spoločnosť, ktorá 
zabezpečovala transport pacientov Mestskej nemocnice do obdobia 13.11.2015, kedy 
prišlo k zastaveniu transportu touto spoločnosťou z dôvodu, že nemajú zazmluvnené 
všetky zdravotné poisťovne. 
Poukázal na spokojnosť pacientov s ich službami na základe dotazníkového prieskumu a 
informoval o nespokojnosti pacientov (hlavne dialyzovaných) so službami 
poskytovanými firmou PETV AL, ktorá má v súčasnej dobe zmluvu s Mestskou 
nemocnicou a títo pacienti sa v dotazníku vyjadrili, že nesúhlasia s tým, aby ich táto 
firma prevážala. Informoval o tom, akí sú pracovníci tejto firmy neochotní voči 

pacientom a nespÍňajú základné kritéria požadované na zdravotnú dopravnú službu, 
no napriek tomu majú zmluvu s poisťovňou. 
Poukázal na to, že ich spoločnosť transportuje pacientov 5-timi sanitkami, kde komfort je 
maximálny, zdržanie pacientov na vyšetrení bol minimálny - hneď po zavolaní mali 
sanitku k dispozícii. 
Naopak s firmou PETV AL (z Topolčian) sú dlhoročné problémy a preprava pacientov 
z ošetrení a na vyšetrenie meškala 3 hodiny. 
Následne poukázal na to, že v prípade komplikácií poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v Mestskej nemocnici, vznikne nárast prepravených pacientov do Nitry, alebo okolitých 
nemocníc. Uviedol, že sú firma pre Zlaté Moravce, tu majú sídlo a radi by poskytli svoje 
služby občanom tohto mesta. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že so zástupcami 
spoločnosti MEDICAL TRANSPORT rokovala za účasti prednostu MsÚ a bližšie 
informácie o možnosti využitia ich služieb si zisťovala u pani riaditeľky Mestskej 
nemocnici MUDr. Horniakovej, ktorá teraz môže vysvetliť stanovisko, ktoré jej poskytla 
na uvedenú žiadosť. 

MUDr. Horniaková - uviedla, že MEDICAL TRANSPORT ako zdravotná dopravná 
služba je naozaj nová na trhu. Tým, že je nová nemá zmluvy so zdravotnými 
poisťovňami. Ona ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí dodržiavať všeobecne 
záväzné podmienky, ktoré má so zdravotnými poisťovňami. Medzi podmienkami, ktoré 
musí dodržiavať je, že prepravujú pacientov s dopravnou zdravotnou službou, ktoré majú 
zmluvy s danou zdravotnou poisťovňou. Tieto všeobecne záväzné podmienky platia aj 
pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru a UNION. Nová zdravotná dopravná služba 
má z ich strany veľkú podporu, rokovali s nimi a dohodli sa, že pokiaľ si zazmluvnia 
dopravnú zdravotnú službu, radi privítajú novú dopravnú službu, s ktorou sú pacienti 
spokojní. Žiaľ, v súčasnej dobe, keďže nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, 
nemôže porušovať podmienky, ktoré máme so zdravotnými poisťovňami ako 
poskytovatelia zdravotnej poisťovne. 
Dodala, že osobne vyzvala odborného garanta dopravnej služby, nech tlačí na zdravotné 
poisťovne s tým, aby dali zmluvy pre ich dopravnú zdravotnú službu a samozrejme, 
nemocnica ako poskytovateľ im drží palce a majú ich podporu, nakoľko vedia čo je to 
bojovať o zazmluvnenie. Pokiaľ budú mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami budú len 
radi, nakoľko čím viac je poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby, tým lepšie sú 
ponúknuté služby ich pacientom. Pokiaľ nemajú zmluvu zo zdravotnou poisťovňou, tým 
pádom nemajú preplatené služby z verejného zdravotníctva a ona si nemôže dovoliť 
posielať nezazmluvnenou dopravnou službou našich klientov, pretože na prepravu 
pacientov existujú žiadanky o prepravu a za vypísanie žiadanky je zodpovedný 
odosielajúci, alebo objednávajúci lekár, ktorý je zodpovedný za to akého pacienta posiela 
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a sú tam jasné kritéria, ktorý pacient má právo na prepravu dopravnou službou, ktoré sú 
hradené s verejného zdravotníctva. 

Zástupca spoločnosti Medical Transport - do dnešného dňa zdravotná dopravná služba 
Medical Transport poskytovala svoje služby bezplatne, ani jedného pacienta to nič 
nestálo. Sú rokovania so zdravotnými poisťovňami ohľadom zazmluvnenia, všetko je 
v štádiu riešenia. 
Týmto chce požiadať občanov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach, aby vyvinuli tiež nejaký tlak na zdravotné poisťovne. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že MUDr. Horniakovou 
jej bola objasnená táto situácia ako aj to, že bola v minulosti bola bývalým povereným 
riaditeľom Mestskej nemocnice podpísaná s vašou firmou nejaká zmluva na základe čoho 
mohli prísť doslova o licenciu. V súčasnej dobe nie je v jej silách im pomôcť. 

Občan p. Ďatko - uviedol, že bol včera v Mestskej nemocnici kde žiadal o termín na 
vyšetrenie mamografiou - čo je bežné vyšetrenie. Chcel by sa spýtať pani riaditeľky 
nemocnice ako aj pána MUDr. Balca, či je to bežné a možné, že termín vyšetrenia dostal 
o 4 mesiace. 

MUDr. Horniaková - reagovala na príspevok p. Ďatku, kde mu vysvetlila, že záleží od 
toho či ide o preventívne vyšetrenie prsníkov u žien nad 40 rokov, alebo diagnostické 
vyšetrenie. 
Preventívne vyšetrenia sa bežne objednávajú a pokiaľ si pacientka niečo nahmatá ide 
o diagnostické vyšetrenie, tam sa pacientka neobjednáva. Spoluprácu s gynekológmi 
majú veľmi dobrú a pokiaľ odosielajúci lekár má podozrenie o tom, že pacientka má 
nález na prsníku, pacientka sa neobjednáva a vyšetrí sa ihneď. 

MUDr. Balco - potvrdil slová MUDr. Horniakovej, že preventívne prehliadky u žien nad 
40 rokov sa robia každé dva roky. Z tohto je zrejmé, že keď tá pacientka je zdravá 
a gynekológ nič na tom prsníku nenájde, má dva roky na to, aby sa urobilo mamografické 
vyšetrenie prsníka, čiže dva až tri mesiace tu nehrajú roľu. 
Pokiaľ je nejaký nález, zo svojej praxe môže povedať, že na výmenný lístok napíše 
poznámku cyto, alebo ho inak označí ako vyšetrenie súrne. Doteraz sa mu nestalo, že by 
takáto pacientka mala urobené vyšetrenie o tri mesiace. 
Následne sa opýtal, či pacientka, ktorú objednával mala napísané niečo takéto. Pokiaľ 
áno, odporúča mu obrátiť sa na konkrétneho lekára a riešiť to inou formou, ale musí 
povedať, že on osobne sa s týmto nestretol. 

Občan p. Ďatko sa opýtal - je pravda, že v nemocnici bol odvolaný riaditeľ? Dodal, že 
nemocnica má veľké problémy a chcel by vedieť či si myslí, že po tomto rozhodnutí to 
pôjde lepšie. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - potvrdila odvolanie bývalého 
povereného riaditeľa s tým, že je to jej rozhodnutie a verí, že to pôjde lepšie. 

Občan p. Keseg - uviedol, že chcel týmto poďakovať poslancom, hlavne tým ktorí 
hlasovaním podporili návrh, ktorý sa ich týkal. Je presvedčený, že zvíťazil zdravý rozum. 
Dodal, že chcel by povedať p. poslancovi Švajčíkovi k tomu cyklochodníku. Prosím Vás 
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treba si to prejsť celý ten chodník a zistili by Ste, že by to bolo veľmi čudné, keby tam 
niekto dával cyklotrasu. Neverí tomu, že by mesto našlo v budúcnosti finančné 

prostriedky na jej vybudovanie, šírka mostu a chodníka podľa jeho názoru nepostačuje 
na vybudovanie cyklo-chodníka a okrem toho je tento chodník preťatý 6 x dopravnou 
komunikáciou. Kto by tam za tejto situácie navrhol cyklo-chodník?? Veď cyklo-chodník 
musí mať minimálne 1,20 m šírku, nemôže byť toľko krát preťatý dopravnou 
komunikáciou. Veď to by bola vražda tam spraviť cyklotrasu a on prvý vy spravil petíciu 
proti tomu keby sa to navrhlo, to je jasný nezmysel. Následne dodal, že tá jeho 
pripomienka bola asi tendenčná. 

Občan p. Kesegová - uviedla, že minulý rok na augustovom rokovaní MsZ odvolaný 
riaditeľ Mestskej nemocnice vystúpil s požiadavkou úveru na riešenie kúrenia 
v nemocnici. V tej dobe to poslanci neschválili z dôvodu, že nebola na to kompletná 
dokumentácia, nebolo realizované verejné obstarávanie a bol krátky čas do začatia 
vykurovacieho obdobia. Prešiel rok a v novinách číta o tom, že do luftu pustíme cca 
niekoľko stotisíc eur. Chcela by sa opýtať na to, čo urobil za ten rok, či pripravil aspoň 
nejaké podklady, aby to kúrenie bolo vyriešené. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - odpovedala, že pán riaditeľ 
pripravil podklady s tým, že tých 700 tisíc Eur, ktoré tu boli dnes spomínané sa mali na to 
použiť, ale poslanci to neodsúhlasili. Dodala, že má vedomosť aj z minulého obdobia, že 
neboli podporené jeho návrhy z dôvodu nedôvery voči jeho osobe. Neprešlo to, poslanci 
sa rozhodli riešiť touto formou iné budovy - budova Mestského úradu, MSKŠ, budova 
Daňového úradu. 

Občan p. Keseg - uviedol, že ťažko sa počúva o mestských podnikoch, ktoré sú 
v červených číslach. Poukázal na to, že pri vzniku Technické služby mali v správe zeleň 
aj správu cintorínu. Apeloval na poslancom, aby začali so Záhradníckymi službami 
mesta niečo robiť. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že k uvedenému sa už 
vyjadrila Ing. Szobiová. Do najbližšieho decembrového programu Mestského 
zastupiteľstva sa pripravuje materiál k riešeniu situácie, ktorá nebola riešená roky. Takže 
intenzívne sa na tom pracuje. 

Občan p. Jahnová- apelovala na to, že 9.10.2015 bola doručená písomnosť z jej strany 
na Mestský úrad a doposiaľ nedostala odpoveď. 
Dňa 19.10.2015 bola doručená písomnosť z jej strany na Mestský úrad a doposiaľ 
nedostala odpoveď. 
Ako v poslednom období tak aj dnes žiada odstránenie čiernej stavby, ktorá je na 
Ďatelinisku. Následne obrátila právničku mesta, že po skončení posledného MsZ jej 
povedala, že pán Jedlovský robí vedľa zákona. Keby pán Jedlovský nerobil vedľa 
zákona, tak by toto nebolo postavené tak ako to je postavené. Nebola dodržaná stavebná 
čiara, boli im odobraté chodníky, chce vidieť k nahliadnutiu všetky štyri projekty, ktoré 
boli k tomuto bytovému domu vyhotovené a chce, aby tam boli dokreslené chodníky. 
Vyjadrila svoje výhrady aj k územnému plánu a dodnes jej nebolo odpovedané, 
pripomienkovala aj spaľovňu a tiež jej nebolo odpovedané. Ďalej poukázala na to, že 
v časti Ďatelinisko nefunguje dlhodobo rozhlas a občania potom nie sú informovaní 
o dianí v meste. Ako ďalší problém predniesla chodník, ktorý vedie z ulice Továrenskej 
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povedľa poisťovni smerom na Ďatelinisko, kde pri daždivom počasí stojí voda a ľudia 
nemajú možnosť tadiaľto normálne prechádzať, preto sa pridržiavajú plotu p. Sýkorovej, 
ktorý jej týmto spôsobom znehodnocujú, preto žiada o riešenie. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - odovzdala slovo JUDr. 
Páleníkovej a požiadala ju o vyjadrenie k písomnostiam odp. Jahnovej. 

JUDr. Páleníková - uviedla, že vybavenie jej pripomienok bolo postúpené na vybavenie 
príslušným zamestnancom Mestského úradu a nevie či a v akom zmysle jej bolo 
odpovedané. Uvedené preverí. Pripomienka voči jej vyjadreniu ako konal pán Jedlovský 
môže povedať toľko, že ide o stavebné konanie ap. Jahnová ako sused vlastníka 
pozemku, ktorý tam vykonáva stavebné úpravy má možnosť podať námietky. Toto bolo 
jej odporučenie, aby tie námietky podala. 

MVDr. Marta Balážová - uviedla, že tiež sa bude pýtať, prečo nešli odpovede na tieto 
písomnosti. Následne sa opýtala, či má ešte niekto z občanov o príspevok k tomuto 
bodu. 

Bez ďalších príspevkov. 

K bodu 45/ 
Rôzne 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila bod rokovania 
a uviedla, že by chcela pár slov povedať k Mestskej nemocnici, ktorá je v súčasnej dobe 
medializovaná. Chce občanom povedať, že máme eminentný záujem na tom, aby tá 
zdravotná starostlivosť tu bola zachovaná. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania so 
spoločnosťami, ktoré chcú prevádzkovať zdravotnú starostlivosť v našej nemocnici. Je to 
firma AGEL a ohlásila sa aj firma Hartenberg Capital, ktorá nás žiada o poskytnutie 
podkladov, pokiaľ teda budeme súhlasiť. Spoločnosti AGEL už podklady boli 
poskytnuté, takže čakáme na ich vyjadrenie, občanov budeme určite informovať. 
Nakoľko nemocnica má tie veľké dlhy a Mesto to asi zo svojich finančných zdrojov 
neutiahne, musíme hľadať nejakého strategického partnera. 

Bez ďalších príspevkov. 

K bodu 46/ 
Diskusia 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - otvorila bod Diskusia a 
požiadala poslancov o prípadné príspevky. 

Bez príspevku. 

K bodu 47/ 
Interpelácie poslancov 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby sa prihlásili o slovo. 
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Poslanec MUDr. Balco 
Interpeloval Mgr. Segiňovú, ktorá je poverená riadením Technických 
a Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

Poukázal na kritickú situáciu opadaného lístia v meste a jeho odpratávanie. Začína 
daždivé počasie a hrozí, že sa tu niekto na nich pošmykne. Občania sa ho na toto 
pýtajú, takže žiada o riešenie a odpratanie tohto lístia. 

Na uvedenú interpeláciu odpovedal pracovník poverený p. Segíňovou, ktorý má túto 
činnosť na starosti. Uviedol, že problém s odprataním lístia je z dôvodu, že v minulom 
období túto činnosť zabezpečovali 6 pracovníci a v súčasnej dobe to robia 2, taktiež 
v tom období disponovali so schopnejšími aktivačnými pracovníkmi. V súčasnej dobe sa 
snažia odpratať lístie z chodníkov a lístie zo zelených plôch príde na rad až neskôr. 

Poslanec Ing. Švajčík 
Interpeloval pani zástupkyňu primátora MVDr. Balážovú, aby poverila 
odpovedaním zodpovedného pracovníka 

Uviedol, že na základe informácií, že do obchodnej verejnej súťaže 
„Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspešnému investorovi" sa 
neprihlásil žiadny investor, táto kultúrna pamiatka stále chátra a je potrebné túto 
situáciu riešiť. 
Na základe uvedeného by sa chcel spýtať, akým spôsobom chce vedenie mesta 
riešiť vzniknutú situáciu s uvedenou pamiatkou. Ak sa táto situácia rieši, žiada 
predložiť chronologický harmonogram opatrení alebo postupu prác na záchranu 
Župného domu. 

Interpeloval pani Simonu Holubovú, poverenú riadením MSKŠ 

Uviedol, že z dôvodu, aby sa neopakovala situácia, ktorá vyvrcholila v tomto roku 
a to ukončenie prevádzkovania Zlatomoraveckého kúpaliska žiada o informáciu, 
že aké kroky podnikla smerom k obnoveniu fungovania Zlatomoraveckého 
kúpaliska, prípadne aké kroky navrhuje, alebo plánuje podniknúť, aby občania 
nášho mesta mohli tento mestský majetok v roku 2016 opäť využívať. 

Odpovede nechce teraz, stačia neskôr písomne. 

Poslankyňa JUDr. PharmDr. Vicianová 
Interpelovala Mgr. Segíňovú, ktorá je poverená riadením Technických 
a Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

Mgr. Segíňovú chce poprosiť o dve služby. Uviedla, že sa na ňu obrátili občania 
so žiadosťou ostrihania kríkov na ulici Ľ. Podjavorinskej okolo č. 73, nakoľko 
kríky tam zasahujú do chodníka pre chodcov nachádzajú sa pri plote Materskej 
školy. 
Druhá jej požiadavka sa týka ul. Štefánikovej kde nefunguje dobre mestský 
rozhlas, je tam počuť hlasno iba hudbu, ale nie hovorené slovo. 

Odpovede na riešenie týchto problémov jej stačí doručiť písomne na adresu trvalého 
bydliska. 

52 



Poslankyňa PaedDr Ivanovičová 
Interpelovala Mgr. Segíňovú, ktorá je poverená riadením Technických 
a Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

Občania zo Školskej ulice sa na ňu obrátili s prosbou odstránenia stromu (slivky), 
ktorý spôsobuje neporiadok aj z dôvodu, že sa po ňom vešajú deti. Presnejšie je 
to medzi ul. Školskou a ul. 1. Mája. 

- Následne poukázala na to, že do Záhradníckych služieb boli zakúpené dve 
kosačky, ktoré sa môžu využívať aj na zametanie chodníkov. 

Mgr. Segíňová - problém je v tom, že je to určené na rovné chodníky, ktoré nemáme. 

Poslankyňa Mgr. Uhrinová 
Uviedla, že by chcela skôr poprosiť prednostu Msú 

Posledné odvolávanie povereného riaditelia Mestskej nemocnica sa poslanci 
dozvedeli všetkými inými spôsobmi, len nie od vedenia mesta. Z tohto dôvodu 
chce poprosiť pri takýchto dôležitých skutočnostiach, aby v budúcnosti išiel 
v krátkosti s informáciou jeden mail na poslancov. 

Interpelovala Mgr. Segíňovú, ktorá je poverená riadením Technických 
a Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

Opýtala sa jej, že kto podpisuje listy a korešpondenciu, ktorá smeru z mestských 
podnikov smerom k občanom. Uvedené sa pýta z dôvodu, že sa jej dostal do rúk 
list, kde bola podpísaná p. Ďurišová. Pani Ďurišová predsa nemôže za mestský 
podnik písať ľuďom nejaké listy, okrem toho tam nebol dodržaný zákon 
o ochrane osobných údajov. Žiada, aby sa v budúcnosti takéto veci nestávali a aby 
bol zákon o ochrane osobných údajov dodržiavaný. 

Poslanec Mgr. Cimmermann 
Interpeloval prednostu MsÚ 

Tiež chce apelovať na to, aby poslanci MsZ boli e-mailom informovaní 
o dôležitých skutočnostiach, nakoľko to, že mesto oslovilo nového strategického 
partnera k nemocnici sa dozvedel z denníka SME. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že nebolo žiadne 
stretnutie zo strany mesta, najskôr oslovili MUDr. Homiakovú, ktorá informovala 
o tomto bývalého povereného riaditeľa a napriek tomu sa p. riaditeľ v novinách vyjadril, 
že o ničom nevedel, pritom on osobne informoval o tejto skutočnosti na druhý deň 
prednostu MsÚ. 
Dodala, že nikoho neoslovovala, ozvali sa sami a doteraz čakala na zaslanie oficiálnej 
žiadosti, ktorá prišla v súčasnej dobe. 

Poslanec RNDr. Paluška 
Interpeloval zástupcu primátora MVDr. Balážovú 

Chcel by sa spýtať v akom stave sa nachádza kanalizácia na Chyzeroveckej ulici, 
kde sa zabudol vypracovať ten projekt. O tejto veci sa už rozprávali a sľúbila, že 
sa bude snažiť zabezpečiť, aby na tej ulici tá kanalizácia bola. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - bolo jej prisľúbené, že sa to 
spraví. Pokiaľ vie, tak projekt sa už dal spraviť. 
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RNDr. Paluška jej za pomoc v tejto veci v mene všetkých Chyzerovčanov poďakoval. 

Poslanec PaedDr. Husár 
Interpeloval Mgr. Segíňovú, ktorá je poverená riadením Technických 
a Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

Reagoval na pripomienku od občanov, že prečo nejde rozhlas dolnej časti mesta. 
Dôvodom sú už rok pretrhnuté drôty pred ich školou. Je potrebné, aby Technické 
služby prišli pred ich školu a opätovne tieto drôty natiahli, možno ten rozhlas 
dolnej časti mesta pôjde. 

- Následne reagoval aj problematiku opadaného lístia. Uviedol, že sa pobavil na 
tom, ako zamestnanci mesta, aktivační pracovníci pozametali lístie do pekných 
kôpok, ktoré následne nebolo odpratané a deti, ktoré išli zo základnej školy to 
následne rozkopávali, zabávali sa a mali z toho radosť. Pozametané lístie je 
potrebné následne odniesť inak je tá práca zbytočná. 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla, že na toto už Mgr. 
Segíňovú upozorňovala. Nakoľko keď robili na jar čistenie parku mali k dispozícii 
plastové vrecia, do ktorých sa odpad odkladal. 

Poslanec PaedDr. Petrovič 
Interpeloval zástupcu primátora MVDr. Balážovú 

- Požiadal o zaslanie informácie, či bola robená jesenná deratizácia v meste, 
nakoľko občania sa sťažujú na premnožené potkany. 

K bodu 48/ 
Schválenie uznesenia 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - požiadala návrhovú komisiu, 
aby podala stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

Poslanec MUDr. Balco - uviedol, že na 11. MsZ konanom dňa 19. 11. 2015 bol 
prerokovaný celý program rokovania Mestského zastupiteľstva a ku každému bodu 
rokovania bolo prijaté uznesenie. 
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Schválené uznesenia: 

Uznesenie č. 189/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí MZ 
konanom dňa 19.11.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 

Uznesenie č. 190/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PharmDr. JUDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca 
Ing. Jána Adamca 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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Uznesenie č. 19112015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca MUDr. Ota Balca 
za členov: p. poslanca mor. Pavla Dvonča ap. poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 192/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 11. MZ 
s ch v a ťuj e 
program zasadnutia 11. MZ s nasledujúcimi zmenami: 

- Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.33: „ 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce " 

- Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.34: „ 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka 
Kráľa č. 4, Zlaté Moravce " 

- Návrh p. poslakyne JUDr. Alžbety Esterkovej na stiahnutie bodu programu č.35: 
„ Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta " 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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Uznesenie č. 193/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
schvaľuje 
Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 194/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 112015 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 19. 11. 2015 
prerokovalo 
n á v r h na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 

1/2015 o dani z nehnuteľností 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 112015 o dani z 
nehnuteľností. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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zástupca primátora mesta 
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Uznesenie č. 195/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19. 11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11 . zasadnutí MsZ konanom 
dňa 19. 11. 2015 
prerokovalo 
n á v r h na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 

2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 2/2015 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 196/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 19. 11. 2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach 
na území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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Uznesenie č. 197/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 

4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 198/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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Uznesenie č. 199/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora 
za rok2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

Uznesenie č. 200/2015 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa I 9. l I .20 I 5 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I l. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 

c) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 
rok 2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

d) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
112015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 201/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 MVDr. Marta Balážová 

Uznesenie č. 202/2015 

zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. 
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh Správy o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



l 

Uznesenie č. 203/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19. l I .20 I 5 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom II .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 20 I 5 rozpočtovým opatrením č. 3/20 I 5 
schvaľuje 

c) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

d) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. Zlaté Moravce na rok 20I5 rozpočtovým opatrením č. 3/2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19. I l .2015 

Uznesenie č. 204/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I l .zasadnutí MZ konanom dňa 
19. l 1.20I5 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 205/2015 
z I l. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I l .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 
e) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 

organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, ktorá tvorí prílohu k 
uzneseniu 

f) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Siužbyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/20I5, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 206/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I l .zasadnutí MZ konanom dňa 
I9.l l.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



l 

Uznesenie č. 207/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 208/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.06.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového 
rozpočtu k 30.06.2015 
berie na vedomie 
c) Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2015 
d) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 209/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 

d) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
e) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
t) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta 

Zlaté Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou 
k31.12.2014 

berie na vedomie 
c) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
d) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta 

Zlaté Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou 
k 31.12.2014 

schvaľuje 

Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 210/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.14 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 
schvaľuje 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 14 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Rozpočet 13. zmena Návrh na 14. 14. zmena 
'I -- „ „ 

Bežné príjmy 6 739 197 € 
Kapitálové pr(jmy 43 OOO€ 
Finančné operácie 82 126 € 
Priii.81~ SDDln ~ 8:64 323€ 

Rozpočet 
• _ ...... „ -

Bežné výdavky 4 741 281 € 
Bežné yýdavkv - 1948752 € 
Kapitálové výdavky 68 290 € 
Finančné operácie 106 OOO€ 
Vlfdawkv s.DDfu1 6r8611t323'€ 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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... ... ... 
6 895 284€ -7 689 € 6 887 595 € 

55 OOO€ +1 OOO€ 56 000€ 
929 127 € -700 OOO€ 229127€ 

18~411 € -i06.6J..9-€ 11:zi,122 E 
13. zmena Návrh na 14. 14. zmena ... ... ... 
4 866 228 € -14 860 € 4 851 368 € 
2 016 991 € +1 661 € 2018652€ 

890 192 € -693 490 € 196 702€ 
106 000€ 0€ 106 OOO€ 

7 8'79411 € -706 689 € 7172 722€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 211/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1112013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v zmysle Dodatku č. 4 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 212/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo 

určených finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
informáciu o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných 
prostriedkov 
berie na vedomie 
zmeny Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovými opatreniami v zmysle vnútorného predpisu č. 001 /2012 o postupe 
a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2012, 
ktoré tvoria prílohu k uzneseniu 

Rozpočet 1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Rozpočet . -
Bežné pr(jmy +115110 
Kapitálové príjmy 43 OOO€ 0€ 
Finančné operácie 82 126 € 0€ 
; • ;;au:t" snolu 6 864 323 +115 ,{,li() 

Rozpočet 1. zmena . ~ 

Bežné výdavky +57 805 
Bežné výdavky - 1 948 752 +57 305 
Kapitálové výdavky 68 290 € 0€ 
Finančné operácie 106 OOO 0€ 
'\rýdavb s,p<»lu 6 864 323 1 id 15 110 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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- - -
+11 365 +9 978 € +19 634€ 

0€ 0€ +10 OOO€ 
0€ 0€ 0€ 

+11 3:65 +9978~€ +296M.e 
2. zmena 3. zmena 4. zmena 

~ ~ -
+11 365 +1610€ +17 068 € 

0€ +8 368 € +2 566€ 
0€ 0€ +10 000€ 
0€ 0€ 0€ 

+ 11 3-65 +9 978 € +29634€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

6 895 284 
53 000€ 
82 126 € 

, --~~Jfts()Jff;O 
Rozpočet 

4 829 129 
2 016 991 

78 290 € 
106 OOO€ 
7 030 4'10 



Uznesenie č. 213/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej 
č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.15 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
a) návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 

183 v Zlatých Moravciach 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 
schvaľuje 
c) financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 

v Zlatých Moravciach 
d) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 

podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 14. zmena Návrh na 15. 15. zmena 
„ --· „ 

Bežné príjmy 6739197€ 
Kapitálové príjmy 43 OOO€ 
Finančné operácie 82 126 € 
Prfbnrv molu 6 i64 323 € 

Rozpočet 
„ - - 1 ... 

Bežné výdavky 4 741 281 € 
Bežné výdavky - 1 948 752 € 
Kapitálové výdavky 68 290€ 
Finančné operácie 106 OOO€ 
Výdavkv snslu 6 864 3~3 € 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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v v ~ 

6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 
56 000€ 0€ 56 OOO€ 

229 127 € 0€ 229 127 € 
7 172 722 € Q€ 7172.722.€ 

14. zmena Návrh na 15. 15.zmena 
v v .. 

4 851 368 € -1 840 € 4 849 528 € 
2018652€ 0€ 2018652€ 

196 702 € +1 840 € 198 542 € 
106 OOO€ 0€ 106 000€ 

7 172 722 € 0€ 7 172 722 € 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 214/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19 .1 I .20 I 5 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.16 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.I l.20I5 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. I 6 
schvaľuje 

c) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 

d) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 I 5 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 15. zmena Návrh na 16. 16. zmena „ _ _ ....... 

Bežné príjmy 6 739 197 € 
Kapitálové príjmy 43 OOO€ 
Finančné operácie 82 126 € 
Plíi"1V snolu 6 864 323 € 

Rozpočet „ _ _ „ -

Bežné výdavky 4 741 281 € 
Bežné výdavky - 1 948 752 € 
Kaoitálové yýdavkv 68 290 € 
Finančné operácie 106 OOO€ 
Výdavkv spolu 6 864 323 € 
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v v v 

6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 
56 OOO€ 0€ 56 OOO€ 

229 127 € 0€ 229 127 € 
7 17.2 722 € 0€ 7172 722 € 

I5. zmena Návrh na 16. 16. zmena 
v v v 

4 849 528 € 0€ 4 849 528 € 
2018652€ 0€ 2018652€ 

198 542 € 0€ 198 542 € 
106 000€ 0€ 106 OOO€ 

7172722€ 0€ 7172 722€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 215/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa I 9. I 1.2015 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovatel'a pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č.17 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
I9.l 1.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 20I5 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17 
schvaľuje 

c) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 

d) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 16. zmena Návrh na 17. 17. zmena 
" --· -

Bežné príjmy 6 739 197 € 
Kaoitálové oríimv 43 OOO€ 
Finančné operácie 82 126 € 
~ „:„ ... y soolu 6 86-432'3 € 

Rozpočet 
• _,....„ -

Bežné výdavky 4 741 281 € 
Bežné výdavky - 1948752 € 
Kaoitálové výdavky 68 290 € 
Finančné operácie 106 OOO€ 
V~davkv s:QDJJI 6804 .l23F 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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v v v 

6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 
56 000€ 0€ 56 OOO€ 

229 127 € 0€ 229 127 € 
7 172 722€ ee 1 l .:U. 7:ZZ € 

16. zmena Návrh na 17. 17. zmena 
v v .. 

4 849 528 € 0€ 4 849 528 € 
2018652€ 0€ 20I8652€ 

198 542 € 0€ 198 542 € 
106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

1 ťi212.J. € 0€ 7 172122€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 216/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
plat zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce 
určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 25311994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 
zástupcu primátora vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 
2.171,00 (858,00 x 2,53) s účinnosťou od 14.10.2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 217/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
ruší 
uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného 
plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 218/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ ÚPN mesta 
Zlaté Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , 
odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté 
Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru 
výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 
ru ši 
uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept 
riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej 
politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 219/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C'' číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.38 
(F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti a 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
na pozemku v podiele 83539/3740077-in, 
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};;>- pre manželov Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 
obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté 

Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
};;>- za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 € 
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri 
výstavbe bytového domu, 
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 
s ch v a ťuj e 
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: 
trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č . 55 v Zlatých 
Moravciach v celosti a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in, 

};;>- pre manželov Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 
obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté 

Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
};;>- za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 € 
};;>- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri 
výstavbe bytového domu, 
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre vypracovanie 
kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 220/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19. 11. 2015 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou 
predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega 
a Ing. Máriu Kesegovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na 
Hviezdoslavovej ulici: 
- parcely KN registra „C'' číslo 1918/12 o výmere 52 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/2015 
vyhotoveným GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.2015 a úradne overeným Okresným 
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.2015 pod číslom 202/2015, 
z parcely registra „E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy 
zapísanej v katastrálnom území Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce, 
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. Máriu 
Kesegovú obaja bytom Ulica SNP 942/7, 953 O 1 
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2 

- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich 
schvaľuje 

prevod mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na 
Hviezdoslavovej ulici: 
- parcely KN registra „C'' číslo 1918/12 o výmere 52 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/2015 
vyhotoveným GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.2015 a úradne overeným Okresným 
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.2015 pod číslom 202/2015, 
z parcely registra „E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy 
zapísanej v katastrálnom území Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce, 
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. Máriu 
Kesegovú obaja bytom Ulica SNP 942/7, 953 01 
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2 

- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 



Uznesenie č. 221/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou 
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa 

bytom Murgašova 793/15, 953 01 Zlaté Moravce do 
jeho výlučného vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v L V č. 5417, parcelu registra „C'' číslo 2457167 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 
2709 zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 7966, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 

za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách 
hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 
166,00 €, 
schvaľuje 
prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží 
za majerom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa 

bytom Murgašova 793115, 953 01 Zlaté Moravce do jeho výlučného 
vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, 
parcelu registra „C" číslo 2457167 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2709 zapísanú v 
celosti v jej liste vlastníctva č. 7966, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa 
nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží 
na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 222/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na 
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17,19 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej 
výmere 708,3 m2 

( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 
2507 /56, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté 
Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely 
registra „C'' číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 

zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa 
nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1321, orientačné číslo 17, 19 (podľa L V č. 5120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. 
Róberta Pekníka, trvale bytom 1. mája 19, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo 
vchode č. 19 na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 1 O rokov 
od 01.01.2016 do 31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské 
účely- časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507/56, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C'' 
číslo 2507/62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. 
Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na 
Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré budú schvaľované 
v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na 
podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých písomností 
týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 10 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2025 , 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou 
pozemkov v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok", 

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú 
starať o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné 
náklady a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady 

schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
77 



o celkovej výmere 708,3 m2 
( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra 

„C" číslo 2507 /56, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej 
v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a 
prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné plochy 
o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1321, orientačné číslo 17, 19 (podľa L V č. 5120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. 
Róberta Pekníka, trvale bytom 1. mája 19, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo 
vchode č. 19 na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 10 rokov 
od 01.01.2016 do 31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské 
účely - časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507 /56, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" 
číslo 2507/62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. 
Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na 
Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré budú schvaľované 
v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na 
podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých písomností 
týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 10 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2025 , 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou 
pozemkov v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok", 

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú 
starať o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné 
náklady a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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VDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 223/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach -
pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- nebytových priestorov o celkovej výmere 71,70 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých 
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 1572 ( budova SOV) postavenej na pozemku parcele 
KN registra „C" číslo 2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, 
okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce, 
IC0:35100770 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, 
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb 
spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 
zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2013, 
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzt'ahu. 
schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 71,70 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých 
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 1572 (budova SOV) postavenej na pozemku parcele 
KN registra „C" číslo 2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, 
okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- _pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce, 
IC0:35100770 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, 
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb 
spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 

zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2013, 
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- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzťahu. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

Uznesenie č. 224/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre 
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu 
Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 136,00 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých Moravciach, 
v stavbe súpisné číslo 2062 ( budova Centrum voľného času)) postavenej na pozemku 
parcele KN registra „C" číslo 2601/17, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom 
odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 41374941 
- na dobu 5 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno f), 
ktorj znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34, 00 
€/m /rok" pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov 
služieb spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 
zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na 
ich úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky, 
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov 
mesta Zlaté Moravce a širokého okolia 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 136,00 m2

, ktoré sa 
nachádzajú v nehnuteľnosti - v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých 
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 2062 (budova Centrum voľného času)) postavenej na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 2601/17, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, 
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 41374941 
- na dobu 5 rokov od O 1. O 1.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno f), 
ktorj znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34,00 
€/m /rok" pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov 
služieb spojených s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť 
zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na 
ich úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky, 
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov 
mesta Zlaté Moravce a širokého okolia 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

81 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 225/2015 
z 11 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie predlženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach - pre 
SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie predÍženia prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 197 ,00 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 
2077 (budova materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo 
5792/7, zapísai;iej v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti ~a Mesto Zlaté Moravce, 
pre SPOJENU SKOLU, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IC0:34 062 840, 
na dobu 3 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2021, 
za nájomné vo výške 1,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č.1 a č.2, článku 9 ods. 1 
písmeno g), pričom nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú: 

nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na 
vlastné náklady 
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným 
znevýhodnením 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov predÍženie prenájmu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 197,00 m2

, 

ktoré sa nachádzajú v budove MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v 
stavbe súpisné číslo 2077 (budova materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN 
registra „C" číslo 5792/7, zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce , 
pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČ0:34 062 840, 
na dobu 3 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2021, 
za nájomné vo výške 1,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č. l a č.2, článku 9 ods. 1 
písmeno g), pričom nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú: 
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nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na 
vlastné náklady 
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným 
znevýhodnením 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



K bodu 49/ 
Záver 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - poďakovala všetkým občanom, 
ktorí sa zúčastnili dnešného zasadnutia, poslankyniam a poslancom Mestského 
zastupiteľstva, prednostovi MsÚ a prítomným zamestnancom Mestského úradu, 
riaditeľom mestských podnikov, Základných a Materských škôl a na záver popriala 
všetkým pekný zvyšok večera. 

V Zlatých Moravciach 19.11.2015 

Zapísala: J~h~J 
········,- ···~········ ········· 

Silvia Svajčíková 

·········~·························· 
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MVDr. Marta Balážová 
Zástupca primátora mesta 

~ 

............................. 
Ing. Ján Adamec 
Overovateľ zápisnice 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

'\ 

........ ;!!.~.1/d ...... . 
JUI)r. PharmDif Ivona Vicianová 

Overovateľ zápisnice 



Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 19. novembra 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 

Zástupca primátora mesta: 
MVDr. Marta Balážová Wv1 ············································· 

Prednosta MsÚ: 
PhDr. Marián Takáč 

-~~~ 
·············································· 

Právnik Ms Ú: 
JUDr. Katarína Páleníková 

Poslanci MZ: 

l. Ing. Ján Adamec ·································· . 

zástup,ca primátora mesta 

(.!L.~ ........... . 
2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

!1····~···················· \ f/ľ ;: 
.[ „~.„ .. ~ ....... ..I .... ~; ··;············„ .. „. 

' !;,v 
····~·~;;;:··············· 
.~~ .. ~ .... G ............... . 

4. Mgr. Michal Cimmermann 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

7. Ing. Marek Holub 

8. PaedDr. Dušan Husár 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová 



10. Vladimír Klučiar 

11. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 

~t!M' 
······-v- ·~ ······················· 

••••••••• ~„ ••••••••••••••• 

·~ 
.......... z:.:..: ...................... . 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 

,,-fr'"'~ ............ (k.<-<"0·· ......... •. „ ...... . 

d3 1~e;; 
. ................. Y. ........ :-7 ...... . 

. „„„.„„./..<~ 
16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 

·······~ ·················· 
MttaL .. ; .. ':.. : ........ , ...... ............. . 
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Prizvaní a hostia: 

Simona Holubová 

····t~4!············ 
....... '-/:! .. ~············· ! ············· 
Jt... .. k:~!!.~ ...... ~Óú:1-, ( 

JiJ / .............................................. 

MUDr. Nina Homiaková 

Mgr. Barbora Segíňová 

Mgr. Peter Sendlai 

11! ;;,-; 
.;/HAl-r14/ ................................... 

I 

....... :;?/~·········· 

... „„„ -.-.·:·:'. !ilf ._„„„ .. „„„„„ .. -.:· 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. Jozef Molnár, PhD. 

Ing. Michal Borkovič 
I • 
I 

fll'n.4-.......... "ľ ..................... . Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína Nociarová . . .Q.~ ?.~ -~~P.( fv:f !VA / . • '• .......... . 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 
7! , / 
'\Jfl,1/olcv; 1D 

·····~ · ~······················ 

····dúl~/············· Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková .................................. 

Viera Sýkorová 

Ivana Homolová ......... ......................... 

Mgr. Eva Bieliková )wU .................................. 

„ ..... p:l~i:w~.'„ „ /:.„ .. „ „. „„ ........ /' 
C-:- (.„·t-

• ................. ............... . 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 
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