
 
 

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

Z á p i s n i c a 
 

        z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 

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

 
                                
Ospravedlnení:  Ivan Madola, JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová 
Dátum konania:  22.01.2015  
 
Program: 
 

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.1-2MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 

2015 (mat č.2-2MZ-2015) 
11. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia MZ (mat č.3-2MZ-2015) 
12. Návrh na určenie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat č.4-2MZ-2015) 
13. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta 

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia (mat č.5-2MZ-2015) 
14. Návrh na znovuzvolenie prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat č.6-2MZ-2015) 
15. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií (mat 

č.7-2MZ-2015) 
16. Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva 

prednostom MsÚ (mat č.8-2MZ-2015) 
17. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce (mat č.9-2MZ-

2015) 
18. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií (mat č.10-2MZ-2015) 
19. Návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste 

Zlaté Moravce (mat č.11-2MZ-2015) 
20. Návrh na delegovanie  zástupcov mesta do Mestskej školskej rady v Meste  Zlaté   

Moravce (mat č.12-2MZ-2015) 
21. Návrh schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-

2018 (mat č.13-2MZ-2015) 
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22. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce (mat č.14-2MZ-2015) 

23. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 
o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce (mat č.15-
2MZ-2015) 

24. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, 
ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní , evidovaní, vybavovaní 
a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri 
vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce  (mat č.16-2MZ-2015) 

25. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 
o celomestskej deratizácii  (mat č.17-2MZ-2015) 

26. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 
o celoplošnej deratizácii  na území mesta Zlaté Moravce (mat č.18-2MZ-2015) 

27. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 
o používaní mestských symbolov (mat č.19-2MZ-2015) 

28. Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou (mat č.20-2MZ-2015) 

29. Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č.3/2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce (mat č.21-2MZ-2015) 

30. Informácia o prijatých organizačných zmenách na MsÚ (mat č.22-2MZ-2015) 
31. Vystúpenia občanov 
32. Rôzne 
33. Diskusia 
34. Interpelácie poslancov 
35. Schválenie uznesenia 
36. Záver 

 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  privítala všetkých prítomných, 
poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, riaditeľov mestských 
podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a 
pracovníkov Mestského úradu, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na  2. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22. januára so začiatkom o 16- tej hodine.          
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za zapisovateľku na 2. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22. januára 2015 určuje Silviu 
Švajčíkovú. 
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za overovateľov zápisnice  
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22. januára 2015 určuje  Ing. Mareka 
Holuba a PaedDr.  Klaudiu Ivanovičovú           
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K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že z 2. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva konaného sa ospravedlnili  poslanci: JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová, 
Ivan Madola 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.    
  
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za členov návrhovej 
komisie navrhuje:  

za predsedu: poslanca RNDr.  Jozefa Palušku    
za členov: poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a poslanca Mgr. Romana Šíru                
 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu návrhovej 
komisie: p. poslanca Jozefa Palušku 
za členov: p. poslanca Romana Šíru  a p. poslanca Pavla Petroviča.  
 
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:  15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  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. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia 2. 
MZ 
 
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,    
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:  15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený program 
rokovania Mestského zastupiteľstva bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený 
tak, ako bol predložený. 
 
 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala overovateľov z 
Ustanovujúceho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva, poslanca PaedDr. Husára 
a poslanca Madolu,  aby podali stanovisko  k zápisnici. Dodala, že nakoľko poslanec 
Madola sa ospravedlnil, bude vyzvaný k stanovisku z Ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva na ďalšom zasadnutí.  
 
Poslanec PaedDr. Husár – sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu ju 
podpísal.  
 
 
K bodu 8/  
Kontrola plnenia uznesení  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení   
z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 
 
Mgr. Horvát -  uviedol, že na Ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve bolo prijatých 8 
uznesení a všetkých 8 bolo aj splnených.  
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že na Ustanovujúcom 
Mestskom zastupiteľstve neboli zo strany poslancov MsZ vznesené žiadne interpelácie. 
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K bodu 10/ 
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 
2015 (mat č.2-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr. Marek Horvát – uviedol, že v návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 sú dátumy 26. február, 23. apríl, 18. jún, 
17. september, 19. november, 17. december 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 na dátumy 26. 
február, 23. apríl, 18. jún, 17. september, 19. november, 17. december 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 11/ 
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia MZ (mat č.3-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr. Marek Horvát  - prečítal znenie  §12 zákona č. 369/1990, týkajúci sa rokovania 
obecného zastupiteľstva a to v ktorých prípadoch zvoláva zasadnutie obecného 
zastupiteľstva iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo poveruje poslanca PaedDr. 
Dušana Husára zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
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podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    14  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,         
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1          (Husár)  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poukázala na to, že do budúcna nie je 
potrebné, aby sa poslanec, ktorého sa návrh týka (pokiaľ to nie je konflikt záujmov), aby 
sa zdržoval hlasovania. Hlasovaním za len potvrdí, že s tým súhlasí a má záujem túto 
prácu vykonávať. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že skôr ako bude pokračovať 
vo vedení rokovania,  žiada pracovníkov MSKŠ, aby zabezpečili stoličky pre občanov, 
ktorí stoja. Zdôraznila, že aj do budúcna je potrebné pripraviť stoličky v dostatočnom 
množstve aj pre občanov Zlatých Moraviec.  
 
 
K bodu 12/ 
Návrh na určenie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat č.4-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Iveta Szobiová – informovala prítomných, že podľa zákona o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, patrí starostovi obce plat, ktorý 
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 a príslušného násobku s ohľadom 
na počet obyvateľov obce. Mestské  zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
o 70%. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala Ing. Szobiovej a otvorila 
diskusiu k bodu rokovania.  
 
Poslankyňa Mgr. Uhrinová -  podala návrh na navýšenie platu primátorky mesta Zlaté 
Moravce o 40%. Vysvetlila, že tento návrh vznikol ako percentuálny priemer návrhov 
jednotlivých poslancov. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  opýtala sa ostatných  poslancov,  či sa 
chcú k tomuto návrhu vyjadriť, prípadne majú iný návrh. Následne požiadala MsZ 
hlasovať za predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom 
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o obecnom zriadení  určuje plat primátorke Mesta Zlaté Moravce, Ing. Serafíne 
Ostrihoňovej v zmysle  zákona  o právnom postavení  a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, a to:  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku 2,53, na 
základe ktorej mu patrí plat rovnajúci sa  vo výške 2085,00 s účinnosťou odo dňa 
zloženia sľubu, t.j. od 02.01.2015 zvýšený plat o 40 % mesačne. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 13/ 
Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta 
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia (mat č.5-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Iveta Szobiová – uviedla, že predložený je návrh na usporiadanie nevyčerpanej 
dovolenky bývalého primátora mesta Ing. Petra Lednára v súvislosti s ukončením 
funkčného obdobia. Informovala prítomných, že primátorovi mesta počas výkonu funkcie 
patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane 
určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka 
kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je 
skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije 
aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo. 
Dôvodom vzniku nevyčerpanej dovolenky je pracovná vyťaženosť súvisiaca s výkonom 
funkcie.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh uznesenia, 
ktorý je premietaný, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie náhrady platu 
primátora mesta Ing. Petra Lednára CSc. za nevyčerpanú dovolenku v rokoch 2013 
a 2014. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:             0   
Proti:        13 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 
Husár,        
                        Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Uhrinová) 
Zdržali sa: 2  (Švajčík, Šíra) 
Prezentovaní: 15   (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia  nebol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 14/ 
Návrh na znovuzvolenie prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat č.6-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala JUDr. Máriu Vozárovú, 
právničku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
JUDr. Mária Vozárová -  informovala prítomných, že Mestu Zlaté Moravce bola dňa 
25.11.2014  doručená žiadosť Okresného súdu Nitra o znovuzvolenie prísediacej 
Okresného súdu Nitra - Ľudmily Šimekovej, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom 
v Zlatých Moravciach zvolená za prísediacu dňa 27.1.2011  a ktorá spĺňa podmienky  
stanovené zákonom pre túto voľbu. Volebné obdobie jej končí 27.1.2015. Menovaná 
s voľbou za prísediacu na ďalšie štvorročné volebné obdobie súhlasí, takže teraz je len na 
poslancoch Mestského zastupiteľstva či ju zvolia, alebo nie.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí Ľudmilu Šimekovú,  nar. 
31.7.1946, bytom Slov. armády 31, 953 01 Zlaté Moravce  za prísediaceho pre Okresný 
súd Nitra na volebné obdobie 2015-2019. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:  15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 15/ 
Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií (mat 
č.7-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr. Horvát Marek – uviedol, že komisie plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, Štatútu mesta Zlaté Moravce a Zásad pre zriaďovanie a činnosť 
komisií MsZ v Zlatých Moravciach. Komisie sa schádzajú podľa potreby v termínoch 
určených plánom práce. Plán práce schvaľuje na základe návrhu komisie spravidla na 
kalendárny rok. Program rokovania komisie navrhuje jej predseda v spolupráci so 
sekretárom komisie, pritom vychádza z plánu práce komisie, uznesení mestského 
zastupiteľstva, a aktuálnych úloh materiálov, ktoré majú byť prerokované v MsZ.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania 
a odovzdala slovo hlásiacemu sa, poslancovi Mgr. Cimmermannovi. 
 
Poslanec Mgr. Cimmermann – upozornil na chybu v uznesení pri titule pani 
Jančovičovej Holej. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že keďže tento návrh je z radu 
poslancov a nakoľko toto meno v pôvodnom znení návrhu nefigurovalo, zmena nastala 
len na základe dohody na pracovnom stretnutí poslancov tesne pred zasadnutím 
Mestského  zastupiteľstva žiada aj o oficiálne navrhnutie tejto zmeny. 
 
JUDr. Vozárová -  ozrejmila, uvedené je potrebné z dôvodu, že oproti distribuovanému  
a zverejnenému materiálu k bodu rokovania došlo k zmene v mene člena z radov 
odborníkov v komisii finančnej, kde namiesto Ing. Mareka Illéša  je uvedená   Henrieta 
Jančovičová Holá, MBA.  Dodala, že následne pani primátorka dá hlasovať už 
o pozmenenom návrhu.  
 
Poslanec Ing. Švajčík -  podal pozmeňujúci návrh, aby v komisii finančnej ako člen 
z radov odborníkov bola uvedená Henrieta Jančovičová Holá, MBA namiesto pôvodne 
navrhovaného Ing. Mareka Illéša. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, v znení pozmeňujúceho návrhu, že Mestské zastupiteľstvo 
zriaďuje stále komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach a  za členov stálych komisií volí : 
 
1.Komisia finančná 
  členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr.Ivona Vicianová , PaedDr. Klaudia   
  Ivanovičová ,  MVDr.Marta Balážová,  Mgr. Roman Šíra 
  členovia z radov odborníkov: Ing. Erika Gráczová, Helena Dubajová,  Henrieta       
  Jančovičová Holá, MBA 
 
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr.Denisa Uhrinová,   
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   MUDr. Oto Balco, Vladimír Klučiar 
   členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, MUDr. Rastislav Šindler,     
   PhDr.Zita Záhorská 
    
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   členovia z radov poslancov : PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič,   
   JUDr. Pavel Dvonč, RNDr. Jozef Paluška 
   členovia z radov odborníkov:   Mária Ďurčeková, Bc. Roman Gálik, Ing. Marián Pánik 
 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   členovia z radov poslancov : JUDr. Alžbeta Esterková , Mgr. Michal Cimmermann,   
    Ing.  Ján Adamec, Mgr. Roman Šíra 
   členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Bc. Martin Raček, Ing.  
   Radovan Štekl 
   
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   členovia z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Ing. Marek    
   Holub, Vladimír Klučiar 
   členovia z radov odborníkov: Ing. Ján Valach, Ing. Ľubomír Gábriš, Ing. Ivan    
   Jedlovský 
 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   členovia z radov poslancov : Ing. Karol Švajčík, RNDr. Jozef Paluška, Ivan Madola,  
   PaedDr. Dušan Husár 
   členovia z radov odborníkov: Ladislav Vaškovič, Michal Kukučka, Emil Hudák 
 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   členovia z radov poslancov : Ivan Madola , PaedDr. Dušan Husár , Ing. Marek Holub 
   členovia z radov odborníkov:  Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová 
 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   členovia z radov poslancov : PaedDr.Dušan Husár , Ing. Karol Švajčík, JUDr.Pavel   
    Dvonč, Mgr.Denisa Uhrinová, Ing. Michal Cimmermann 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 16/ 
Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva prednostom 
MsÚ (mat č.8-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Ing. Miroslava Šlosára, aby  
podal informáciu k predloženému návrhu, ktorého zároveň predstavila občanom Zlatých 
Moraviec ako nového prednostu Mestského úradu. 
Prednosta Mestského úradu, Ing. Miroslav Šlosár – informoval prítomných 
o vymenovaných sekretároch v jednotlivých komisiách. 
 
1.Komisia finančná 
   Sekretár komisie : Ing. Iveta Szobiová 
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   Sekretár komisie : Ing. Daniel Bielik  
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   Sekretár komisie : Mgr. Katarína Nociarová 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   Sekretár komisie : Ing. Peter Kmeť 
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   Sekretár komisie : Jana Križanová 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   Sekretár komisie : Alexandra Borčániová 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   Sekretár komisie : PhDr. Marián Takáč 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   Sekretár komisie : sekretár sa neurčuje 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 
o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
prednostom MsÚ  v prednesenom znení. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 17/ 
Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce (mat č.9-2MZ-
2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr. Horvát Marek – informoval prítomných na základe materiálu č.9 -2MZ-2015 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Ing. Holub -  požiadal, aby do uznesenia bola doplnená aj časť kde sa 
schvaľuje možnosť každého zvoleného poslanca vo výbore Mestskej časti navrhnúť 
členov do výboru mestskej časti aj z radov občanov. Zároveň požiadal, aby táto časť bola 
prečítaná.  
Jeho požiadavka bola splnená.   
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo  volí za členov výborov 
 
I. Výbor mestskej časti č. I.  zahŕňa ulice: 

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, 
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), 
A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za 
majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka,  Sama 
Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, 
Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, 
Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, 
Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, Dobšinského,  E. M. Šoltésovej, 
Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, 
Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské 
nábrežie 
Členovia výboru z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, 
MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič,  Ing. Ján 
Adamec 
 

II. Výbor mestskej časti č. II.  zahŕňa ulice: 
1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, 
Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, 
Nitrianska,  Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, 
Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, 
Tehelná, Martinský breh, 
Členovia výboru z radov poslancov :PaedDr. Dušan Husár, JUDr. Alžbeta 
Esterková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa 
Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra 
 

III. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť Chyzerovce)  zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka 
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Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova 
Člen výboru z radov poslancov : RNDr. Jozef Paluška 
 

IV. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: 
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,  
Člen výboru z radov poslancov : Ing. Marek Holub 

 
schvaľuje 

a) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ I.  navrhnúť 1 člena do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 6-12) 

b) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ II.  navrhnúť 1 člena do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 9-18) 

c) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ III.  navrhnúť 6 členov do výboru mestskej 
časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7) 

d) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ IV.  navrhnúť 6 členov do výboru mestskej 
časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7) 

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
K bodu 18/ 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií (mat č.10-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala JUDr. Máriu Vozárovú, 
právničku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Mária Vozárová -  uviedla, že na schválenie sú predložené Zásady odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania členov komisií z radov 
odborníkov a sekretárov komisií. Podľa zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú 
náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Dodala, že zásady sú 
uvedené v materiáloch k bodu rokovania a ak sú nejaké pripomienky žiada o ich 
prednesenie.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
 
Poslanec Mgr. Šíra -  uviedol, že by dal rád do pozornosti, že čo sa týka odmien 
poslancov zostávajú na úrovni odmien poslancov z minulého roku, čiže nedochádza 
k navýšeniu a šetrenie nastáva zrušením Mestskej rady, ktorá podľa jeho názoru neplnila 
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svoju funkciu. Poslanci sa dohodli, že pred každým zasadnutím sa k programu rokovania  
stretnú všetci poslanci bez nároku na odmenu.   
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala, či má ešte niekto 
z poslancov záujem o príspevok do diskusie. Bez príspevku. 
Ďalej uviedla, že by touto cestou chcela vyjadriť poslancom vďaku za to, že je medzi 
nimi úžasná jednota a rozhodli nenavýšiť si odmenu a zrušením Mestskej rady, ktorá 
podľa jej názoru nebola prínosom Mestskému zastupiteľstvu,  tiež budú šetriť Mestu 
finančné prostriedky. 
 
Poslanec Mgr. Cimmermann -  doplnil informáciu, že čo sa týka  Výborov mestských 
častí  od tohto volebného obdobia členovia týchto výborov budú zasadať bez nároku na 
odmenu. Uvedené sa týka poslancov aj členov z radov občanov.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  Zásady odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva a  zásady odmeňovania členov komisií z radov 
odborníkov a sekretárov komisií v predloženom znení. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 19/ 
Návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste 
Zlaté Moravce (mat č.11-2MZ-2015) 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr. Horvát – uviedol, že Rady škôl pri školách a školských zariadeniach  sú iniciatívne 
a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy 
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa 
k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí 
z pohľadu školskej problematiky. Do rady škôl sú navrhovaní jednotliví poslanci podľa 
vlastnej dohody.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov zriaďovateľa 
na delegovanie členov rady škôl a školských zariadení  nasledovne, ktorých je 
zriaďovateľom obec a návrh na jedného delegovaného zástupcu obce, v ktorej má škola 
sídlo nasledovne: 

 Mgr. Roman Šíra, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, PaedDr. 
Klaudia Ivanovičová do Rady školy pri Základnej škole na Mojmírovej ulici č. 
2 v Zlatých Moravciach 

 Ing. Marek Holub, Ivan Madola, JUDr. Alžbeta Esterková, MUDr. Oto 
Balco do Rady školy pri Základnej škole na Pribinovej ulici č. 1 v Zlatých 
Moravciach 

 Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová, 
PaedDr. Dušan Husár do Rady školy pri Základnej škole  na Robotníckej ulici 
č. 25  v Zlatých Moravciach 

 JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Michal Cimmermann, PharmDr., JUDr. Ivona 
Vicianová do Rady školy pri Materskej škole na Štúrovej ulici č. 15 v Zlatých 
Moravciach 

  PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Michal Cimmermann  
do Rady školy pri Materskej škole  na Žitavskom nábreží  č.1 v Zlatých 
Moravciach 

 Ing. Karol Švajčík, Vladimír Klučiar, PaedDr. Klaudia Ivanovičová  do Rady 
školy pri Materskej škole na Kalinčiakovej ulici  č. 12 v Zlatých Moravciach  

 RNDr. Jozef Paluška, Ing. Ján Adamec do rady školy pri Materskej škole na 
Slnečnej ulici  č.2  v Zlatých Moravciach 

 Ing. Marek Holub do Rady školy pri Materskej škole na Parkovej ulici  č. 2 
v Zlatých Moravciach 

 Vladimír Klučiar, MVDr. Marta Balážová, JUDr. Alžbeta Esterková, 
PaedDr. Pavol Petrovič do Rady školy pri Základnej umeleckej škole na ulici 
J. Kráľa č. 4 v Zlatých Moravciach 

 Ivan Madola do Rady školy pri Centre voľného času  na Rovňanovej ulici č. 7 v 
Zlatých Moravciach 

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 20/ 
Návrh na delegovanie  zástupcov mesta do Mestskej školskej rady v Meste  Zlaté   
Moravce (mat č.12-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
 
Mgr.  Horvát – uviedol, že ako zástupcovia Mesta do Mestskej školskej rady v Meste 
Zlaté Moravce sú navrhnutí PaedDr. Klaudia Ivanovičová a PaedDr. Dušan Husár. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje PaedDr. Klaudiu 
Ivanovičovú a PaedDr. Dušana Husára ako zástupcu Mesta do Mestskej školskej rady 
v Meste Zlaté Moravce. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018 
(mat č.13-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta -  požiadala Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Horvát -  uviedol, že vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na 
matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred 
starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo 
mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Následne prečítal navrhovaných 
sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018 na základe materiálu 
č.13-2MZ-2015 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania. 
  
Poslanec Ing. Švajčík – upozornil na to, že v pôvodných materiáloch Mgr. Roman Šíra 
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ako sobášiaci a rečník na obradoch ZPOZ nebol uvedený a z tohto dôvodu navrhuje, 
doplniť  Mgr. Romana Šíru ako ďalšieho sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala, či je ešte nejaký ďalší 
doplňujúci návrh. Následne požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh 
uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   
 - sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ: 
1. Ing. Serafína Ostrihoňová, , primátorka Mesta Zlaté Moravce 
2. zástupca primátorky mesta, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
3. PaedDr.Klaudia Ivanovičová, poslankyňa Mesta Zlaté Moravce 
4. Mgr. Roman Šíra, poslanec Mesta Zlaté Moravce 
 - rečníkov na občianskych pohreboch: 
1. Marián Tomajko, riaditeľ ZsM Zlaté Moravce 
2. Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta Zlaté Moravce 
 - účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ: 
1. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce 
2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce 
3. Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach 
4. Tatiana Kováčová, učiteľka Materskej školy na Žitavskom nábreží v Zlatých 
Moravciach 
5.Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach 
6. Soňa Meňhertová, zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 22/  
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce (mat č.14-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala JUDr. Máriu Vozárovú, 
právničku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že na úvod by chcela ospravedlniť zástupcov okresnej 
prokuratúry, ktorí mali záujem  zúčastniť sa dnešného Mestského zastupiteľstva, avšak 
telefonicky sa ospravedlnili, že z dôvodu účasti na pohrebe kolegu nebudú toto 
zasadnutie stíhať, preto ju požiadali, aby ich ospravedlnila.  
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Ďalej uviedla, že sa vyjadrí nielen k tomuto protestu, ale aj en bloc k všetkým protestom 
nasledujúcim. Uviedla, že v protestoch je spoločná vec, ktorú nám prokurátorka vytýka. 
Dôvodom   na podanie protestu prokurátora na tieto VZN bolo, že týmito ukladáme 
povinnosti nad rámec príslušných zákonov a teda zasahujeme do kompetencii, do ktorých 
zasahovať nemôžeme, alebo v prípade VZN 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta upravujeme kompetenciu, ktorú už od minulého roku nemáme, 
keďže došlo k zmene právnej úpravy. Nakoľko veľa týchto VZN je ešte z rokov 1992-
2000, tak tieto VZN sú staré, nie sú aktualizované s platným právnym stavom, preto sa 
navrhuje všetkým týmto protestom prokurátora voči týmto VZN vyhovieť. Uviedla, že na 
prieskume u prokurátora mesto malo aj ďalšie VZN z roku 2013 a to VZN 2/2013 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd 
a zneškodňovania žúmp, VZN 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce, VZN 5/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce, VZN 7/2011 o podnikateľskej činnosti a určení 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce, VZN 
7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti chodníkov.  
Dodala, že voči týmto VZN prokurátor protest nepodal, to znamená, že boli uznané za v 
súlade so zákonom.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –  poďakovala JUDr. Vozárovej za 
informácie a otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
217/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania na 
území mesta Zlaté Moravce a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania 
na území mesta Zlaté Moravce. 
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K bodu 23/  
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 
o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce (mat č.15-
2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.   
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
219/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových 
zvierat na území mesta Zlaté Moravce a zrušuje  VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 
o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o chove domácich 
a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
 
 
K bodu 24/  
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, 
ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní 
petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce  (mat č.16-2MZ-2015) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
222/14/44-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady 
postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce 
a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri 
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
a zrušuje  VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri 
prijímaní , evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce   
 
 
K bodu 25/  
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 
o celomestskej deratizácii  (mat č.17-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
224/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej  deratizácii  a 
zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej  deratizácii  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej deratizácii . 
 
 
K bodu 26/ 
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 
o celoplošnej deratizácii  na území mesta Zlaté Moravce (mat č.18-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
288/14/4403-2 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na 
území mesta Zlaté Moravce a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 o celoplošnej 
deratizácii na území mesta Zlaté Moravce. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,     
                                  Uhrinová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii  na 
území mesta Zlaté Moravce. 
 
 
K bodu 27/ 
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 
o používaní mestských symbolov (mat č.19-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
225/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 o používaní mestských 
symbolov a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 o používaní mestských 
symbolov v znení jeho Novelizácie č. 1 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,      
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 o používaní mestských 
symbolov. 
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K bodu 28/ 
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou (mat č.20-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Pd 
226/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou v znení jeho Dodatku č. 1 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa vyhovuje protestu 
prokurátora a zrušuje sa VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou. 
 
 
K bodu  29/ 
Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č.3/2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce (mat č.21-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Zlaté Moravce a zrušuje VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze 
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený, čím sa zrušuje VZN 
mesta Zlaté Moravce č.3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Zlaté Moravce. 
 
 
K bodu 30/  
Informácia o prijatých organizačných zmenách na MsÚ (mat č.22-2MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala Ing. Miroslava Šlosára, 
prednostu Mestského úradu, aby podal informáciu k predloženému návrhu.  
 
Ing. Miroslav Šlosár, Prednosta MsÚ -  uviedol, že týmto informujeme Mestské 
zastupiteľstvo, že v januári 2015 boli v organizačnej štruktúre Mestského úradu 
vykonané  zmeny. Dňa 22.12.2014 primátor mesta Ing. Peter Lednár rozhodol 
o vytvorení nového pracovného miesta  na oddelení pre stavebné konanie a správu 
majetku mesta, s účinnosťou od 1.1.2015 a to referát pre príležitostné trhy a ambulantný 
predaj. Ďalej dodal, že druhé pracovné miesto bolo vytvorené primátorkou mesta Ing. 
Serafínou Ostrihoňovou  s účinnosťou od 7.1.2015 a to miesto vodiča. 
Dodal, že čo sa týka dôvodu vytvorenia miest, tak k prvému sa nebude vyjadrovať 
nakoľko o tom rozhodol bývalý primátor  Ing. Peter Lednár.   
Pracovné miesto vodiča bolo vytvorené na prepravu primátorky mesta a pracovníkov 
Mestského úradu služobným vozidlom pri plnení si pracovných povinností.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k bodu rokovania.  
Bez príspevku.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 
o organizačných zmenách na MsÚ za obdobie januára 2015. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a predloženú informáciu 
zobralo Mestské zastupiteľstvo na vedomie. 
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K bodu 31/ 
Vystúpenia občanov 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila  občanov, ktorí chcú 
vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. 
 
Občan mesta, Júlia Hlásna -  požiadala primátorku mesta, či by sa nedalo zabezpečiť, 
aby materiály k jednotlivým bodom rokovania boli obšírnejšie komentované, prípadne 
premietanie, ktoré je v rohu miestnosti, premiestniť na viditeľnejšie  miesto pre občanov. 
Dodala, že v mnohých prípadoch občania nevedia presne o čom sa hlasuje. 
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že všetky materiály k Mestskému 
zastupiteľstvu sú zverejnené na oficiálnej web stránke mesta, ale určite je možné podávať 
širšie informácie.  
 
Občan mesta, Júlia Hlásna -  reagovala, že starší občania nemajú možnosť si pozrieť 
tieto materiály na internete.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že do budúcna bude určite od 
jednotlivých pracovníkov Mesta podávaná informácia k jednotlivým bodom obšírnejšie. 
Dodala, že čo sa týka premietacej tabule, pokiaľ bude technicky možné, tak  kompetentní 
pracovníci zabezpečia, aby premietanie bolo viditeľné aj pre občanov.  
 
Občan mesta, Ľudovít Petrák  - uviedol, že býva na Hájovej ulici č. 2 (na Martinskom 
kopci) a prišiel požiadať vedenie mesta, ale aj Mestské zastupiteľstvo, aby pri 
schvaľovaní mestského rozpočtu mysleli na občanov z tejto časti mesta a našli finančné 
prostriedky na vybudovanie prípojky pitnej vody. Uvedené zdôvodnil, že bez pitnej vody 
tam bývajú rodiny s malými deťmi.  Aj keď vie, že sa hľadá riešenie cez vodárenskú 
spoločnosť, apeluje na Mestské zastupiteľstvo, že riešenie pre tento problém sa hľadá už 
dvadsať rokov a stále sa nič nedoriešilo. Dodal, že prosí poslancov, aby našli prostriedky 
a schválili vybudovanie prípojky na pitnú vodu pre tieto rodiny, veď na pitnú vodu má 
právo každý občan Slovenskej republiky. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala vedúceho príslušného 
oddelenia Bc. Nociara, aby zaevidoval tento problém. Dodala, že o tomto probléme 
komunikovala s pánom Petrákom  na Mestskom úrade za účasti pána prednostu , preto 
vie, že od Mesta mali ako náhradné riešenie sľúbený dovoz pitnej vody, ktoré bolo ale 
neskôr prerušené.  Uviedla, že hneď na stretnutí s pánom Petrákom si dala zavolať 
kompetentných a vydala pokyn na okamžité zabezpečenie dovážania vody. Opýtala sa p. 
Petráka, či bola voda pracovníkmi Mesta zabezpečená občanom k spokojnosti a podotkla, 
že aj do budúcna pokiaľ sa na niečo s občanmi dohodne a dá to pracovníkom Mesta za 
úlohu, netreba sa  neobávať ju  kontaktovať v prípade nesplnenia tejto dohody.   
 
Občan mesta, Ľudovít Petrák  - uviedol,  že v súčasnej dobe bola voda zabezpečená 
tak, ako bolo sľúbené, voda sa dováža 2 krát do týždňa.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslanca Mgr. Šíru, 
nakoľko podľa jej názoru naznačoval nesúhlas pri vyjadreniach občana p. Petráka, aby 
k uvedenej veci vyjadril svoje stanovisko.  
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Poslanec, Mgr. Šíra -  uviedol, nie že by nesúhlasil, nakoľko tento problém pozná, 
lebo agenda išla cez neho pokiaľ pôsobil na poste prednostu Mestského úradu. Uviedol, 
že s pánom Petrákom sa poznajú, nakoľko spolu rokovali o tejto problematike niekoľko 
krát. Poukázal na to, že čo sa týka riešenia tejto situácie, toto prislúcha Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, kde ako zástupca Mesta spolu s bývalým primátorom a pánom 
Nociarom sa zúčastnil rokovania s predstaviteľmi tejto spoločnosti, kde sa ústne dohodlo, 
že po ukončení verejnej súťaže, ktorú robil ZVAK na projekt kanalizácia, sa bude popri 
tom riešiť aj pitná voda. Uviedol, že treba povedať občanom, že doviesť pitnú vodu do 
tejto lokality z rozpočtu mesta je veľmi finančne náročná záležitosť, nakoľko sa tu 
rozprávame o stovkách tisícoch Eur.  Je to veľmi veľká investícia, ktorá by zaťažila 
mestský rozpočet, preto má za to, že je potrebné pokračovať v rokovaniach so zástupcami 
ZVAK-u a zároveň s riešením budovania kanalizácie, otvoriť otázku prípojky pitnej 
vody, k čomu bol aj daný ústny prísľub, že to budú riešiť, nakoľko sú si vedomí, že do 
budúcna  tam budú pribúdať domy, lebo je tam plánovaná individuálna výstavba . Dodal, 
že z morálneho a ľudského hľadiska chápe situáciu týchto ľudí, z hľadiska jedného zo 17 
poslancov, ktorí budú schvaľovať rozpočet si nevie predstaviť, že aj pri akejkoľvek 
dobrej vôli by našli takéto veľké finančné prostriedky, aby mohla byť všetkým 
obyvateľom z tejto časti mesta dovedená pitná voda.  Uviedol, že teraz je potrebné aby 
vedenie mesta pokračovalo v rokovaniach a chce veriť a verí, že  ústna dohoda zo strany 
zástupcov ZVAK-u bude naplnená a pri budovaní kanalizácie sa vybuduje aj prípojka 
pitnej vody. 
   
Primátorka mesta -  uviedla, že jej nedá povedať to, čo cíti. Keď pôsobila ako 
prednostka Okresného úradu životného prostredia v Leviciach jedna z jej 120 
požiadaviek pre kolaudáciu atómovej elektrárne v Mochovciach bolo, aby  v okruhu 25 
km vo všetkých mestách a obciach boli vybudované vodovody skôr, ako bude 
kolaudovaná Mochovecká atómová elektráreň. Dodala, že dotlačila to do takého štádia, 
že  bolo prijaté uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré nie je dodnes splnené. 
Uviedla, že týmto žiada prednostu Mestského úradu, právničku mesta a vedúceho 
príslušného oddelenia, aby sa na toto uznesenie odvolali  a požiadali o súčinnosť aj vládu 
Slovenskej republiky, lebo my nemôžeme tu nechať našich ľudí trpieť na nedostatok 
vody len preto, že nebudeme vedieť za svojich občanov dostatočne bojovať. Toto malo 
byť už doriešené v minulom volebnom období  a vidí, že sa problém len kotúľa pred 
nami a nerieši. Následne odovzdala slovo poslancovi Petrovičovi, ktorý sa hlásil o slovo.  
 
Poslanec, PaedDr. Petrovič – uviedol, že už v minulom roku sa niekoľko krát pýtal, že 
koľko by  dotiahnutie vodovodu do tejto oblasti mesto stálo a doteraz nedostal odpoveď. 
Poukázal na to, že pokiaľ by sa to pohybovalo v desiatkach tisícoch, tak nevidí zmysel 
v tom, aby sa čakalo na vyjadrenie Západoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti, prečo by 
si to nemohlo vybudovať Mesto samé. Dodal, že potrebuje vedieť, koľko by stáli 
výkopové práce a koľko dotiahnutie vody a pokiaľ by výkopové práce boli najdrahšie, 
vie si predstaviť, že priloží ruku k dielu a určite aj občania a vykopeme si to sami. Ešte 
raz zopakoval, že žiada vyčíslenie financií potrebných na vybudovanie vodovodnej 
prípojky a v prípade, že to bude vychádzať naozaj napr. 200 tisíc,  potom môže Mesto 
uvažovať o rokovaniach so ZVAK-om. 
 
Poslanec, Mgr. Šíra -  uviedol, že na základe informácií, ktoré získal za pôsobenia na 
poste prednostu MsÚ môže prítomných informovať, že to nie je tak jednoduché, nakoľko 
tam je presne vytýčená trasa kadiaľ sa to bude viesť, investícia sa pohybuje rádovo okolo 
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300 tisíc Eur. Keby to bolo 10,20,30 tisíc Eur tak už dávno sa v tejto veci koná, ale sám 
pán Petrák veľmi dobre vie, že je to veľmi finančne náročné a preto aj on osobne  sa 
zúčastnil niekoľko krát rokovania s vedením Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
a podarilo sa im získať ústny prísľub, že to budú riešiť, chcú to riešiť a tým našim 
občanom pomôžu. Pravda je, že najväčšia položka sú výkopové práce, potom materiál, 
atď. Je tam potrebný prepočet tlaku, k čomu je potrebné, aby sa vyjadrili  kompetentní z 
vodární, že koľko sa odčerpá, koľko sa musí napojiť, či tá voda tam nebude stáť, aby sa 
nepokazila a veľa iných záležitostí okolo toho. Následne poukázal na to, že občania za 
vodu budú platiť ZVAK-u  a nie Mestu, čo znamená, že ak my by sme zo zdrojov Mesta 
vybudovali prípojku (s čím naozaj nemá problém), občania budú za odber  platiť ZVAK-
u a Mestu sa investícia vo výške napr. 300 tisíc Eur nikdy nevráti, príjem bude mať 
druhý. Následne zopakoval, že na základe rokovaní s vedením ZVAK-u vie, že  sú si 
vedomí tohto problému, chcú to riešiť, čakalo sa len na ukončenie verejného 
obstarávania, kde koncom roka 2014 mali vybrať úspešného uchádzača, s ktorým by mali 
vstúpiť do rokovania a dohodnúť vybudovanie vodovodnej prípojky popri budovaní 
kanalizácie, čím by sa znížila finančná náročnosť. Dodal, že vtedajšie vedenie mesta sa 
už vtedy vyjadrilo, že je to vážna situácia a pokiaľ by bolo potrebné nejaké 
spolufinancovanie v nejakom percentuálnom podiele, Mesto je pripravené zaoberať sa 
touto otázkou a pripraviť túto spoluúčasť na financovaní do rozpočtu, tak aby sa 
občanom pitná voda zabezpečila.  
 
Prednosta MsÚ, Ing. Miroslav Šlosár  -  uviedol, že chcel by poukázať na závažnosť 
situácie, že občania tejto časti mesta nemôžu byť bez pitnej vody do nekonečna. Dodal, 
že je pravdou, čo hovoril poslanec Mgr. Šíra, že finančná náročnosť sa nepohybuje 
v desiatkach tisícoch Eur, ale v stovkách tisícoch Eur. Uviedol, že aj na základe rokovaní 
z konca roka 2010, ktorých bol on účastný, môže povedať, že už vtedy všetko smerovalo 
k tomu, aby ZVAK financoval všetko bez spoluúčasti Mesta,  aj čo sa týka vybudovania 
kanalizácie Chyzerovce, ulice Za hájom, Zelená, atď. Ďalej poukázal na požiadavky, 
ktoré sú  z priemyselného parku, kde žiadajú tiež vybudovanie vodovodnej prípojky 
v hodnote cca 600 tisíc Eur, kde taktiež sa v minulosti ZVAK zaviazal, že tam vybuduje 
túto vodovodnú prípojku.  
K uvedeným problémom sa vyjadril, že Mestský úrad pripravuje list na generálne 
riaditeľstvo ZVAK do Bratislavy,  kde sa bude vyvíjať tlak na to, aby boli vyhradené 
financie na Zlaté Moravce, k čomu dostala  primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová 
prísľub.  
 
Občan mesta, pán Petrák – uviedol, že chcel by na záver tejto diskusie povedať toľko, 
aby sa ľudia zamysleli nad tým, že či si vedia predstaviť, že keď potočia vodovodným 
kohútikom, že im potečie  závadná voda. Následne apeloval aj na poslancov Mestského 
zastupiteľstva, aby sa nad uvedeným zamysleli a poukázal na to, že keď nechcel otráviť 
vlastné deti, tak musel chodiť po vodu do Obýc do plastových fliaš, čo je v dnešnej dobe 
kedy má právo každý občan na pitnú vodu na zamyslenie.  
 
Občan mesta, pani Jahnová – oslovila primátorku mesta ako aj poslancov Mestského 
zastupiteľstva, aby sa zaoberali problémom, ktorý ju ako občana mesta Zlaté Moravce 
bývajúceho v časti Ďatelinisko trápi. Uviedla, že k tomuto problému bola spísaná aj 
petícia, ktorá podľa právničky mesta bola vybavená v lehote, ale ona má pocit krivdy 
a nedoriešenia jej situácie. Uviedla, že na Mestské zastupiteľstvo prišla preto, aby 
opätovne požiadala o odstránenie hlavného vchodu aj so zvončekmi na bytových domoch 
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na sídlisku Ďatelinisko, nakoľko podľa jej názoru nebola dodržaná stavebná čiara, žiada 
o nápravu, lebo touto výstavbou bol poškodený jej majetok - dom, na ktorý celý život 
pracovala a ten celý jej od základov popukal. Poukázala na to, že poslanci Mestského 
zastupiteľstva by mali  brániť záujmy občanov aj na Ďatelinisku. Uviedla, že doteraz 
nikto  z bývalých poslancov ani z bývalého vedenia mesta neriešil  ich situáciu, preto 
žiada, pani primátorku a nových poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sa týmto jej 
problémom zaoberali a vyriešili ho. 
 
Občan mesta, pani Golianová – požiadala o vysvetlenie prečo sa dovolí parkovať autám 
na chodníkoch, kadiaľ majú chodci chodiť. Situácia sa týka časti v blízkosti obchodov na 
ulici 1. Mája.  
 
Primátorka mesta -  uviedla, že poveruje nakoľko náčelník Mestskej polície má 
dovolenku,  prednostu Mestského úradu, aby zabezpečil preverenie situácie pomocou 
Mestskej polície, či v tejto časti je pre chodcov bezpečný prechod po chodníku a či tieto 
autá sú prekážkou, či nemajú možnosť inde parkovať.  
 
Občan mesta, pani Golianová – uviedla, že ešte by sa chcela informovať na úradné 
hodiny v stránkové dni pána Sendlaia, ktorého nemôže nikdy zastihnúť, aby s ním mohla 
riešiť svoj problém. Opýtala sa, že na koho sa má teda obrátiť? 
 
Mgr. Sendlai -  uviedol, že stránkové hodiny na m.p. Službyte nie sú, ale vždy tam je on 
alebo niekto kto ho zastúpi, pani len musí vedieť čo chce riešiť, aby nevznikali zmätočné 
situácie. Takže  k dispozícii je on osobne, alebo jeho zástupca.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že pokiaľ má pani záujem, tak 
pán riaditeľ Mgr. Sendlai jej bude k dispozícii aj  hneď po skončení Mestského 
zastupiteľstva.  
 
Občan mesta, MUDr. Sýkora – uviedol svoje výhrady voči článkom, ktoré písala pani 
redaktorka Mondočková o existencii kina a uviedol bližšie informácie o vzniku a jeho 
existencie v začiatkoch. Ďalej uviedol výhrady voči tomu, že bez súhlasu použila texty, 
ktoré napísali profesori z Gymnázia J. Kráľa, takže pokiaľ bude opisovať tieto texty bez 
upozornenia, že informácie sú  z tejto a tejto knihy, tak  sa bude musieť zodpovedať zo 
zneužitia autorských práv.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že pokiaľ dobre 
zaregistrovala, tak jedná sa o pani novinárku, ktorá pracuje na živnosť a nie je 
zamestnankyňou Mestského úradu, alebo Mesta. Pokiaľ má MUDr. Sýkora výhrady voči 
jej osobe,  musí si toto vydiskutovať s ňou.  Následne udelila slovo riaditeľovi 
Záhradníckych služieb pánovi Tomajkovi,  ktorý sa hlásil o slovo. 
 
Marián Tomajko – poďakoval za slovo a uviedol, že by chcel informovať pani 
primátorku, poslancov Mestského zastupiteľstva a občanov mesta o spomienkovej 
slávnosti, ktorá sa uskutoční dňa 21.02.2015 v sobotu a to pri príležitosti 150. výročia 
príchodu Milosrdných sestier Sv. Kríža na Slovensko. Dňa  21.02.1865 prišli aj do  
župnej nemocnice Chyzerovce – Zlaté Moravce. Uviedol, že táto kultúrna akcia sa bude 
konať pod záštitou Spolku pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva Zlaté 
Moravce, Rím.-kat. farského úradu Zlaté Moravce, Mesta Zlaté Moravce, Ponitrianskeho 
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múzeá, Mestského strediska kultúry a športu, Záhradníckych služieb, Základnej 
umeleckej školy a MO Matice Slovenskej. 
Program sa začne slávnostnou sv. omšou o 11,00 hod. vo farskom kostole sv. Michala 
archanjela, kde účasť prisľúbil aj Nitriansky biskup Mons. Judák. Následne bude 
nasledovať položenie venca na hrobe Krížových sestier,  spomienková slávnosť 
v obradnej miestnosti Mestského strediska kultúry a športu a ukončí sa to sa to agapé 
v Ponitrianskom múzeu v Zlatých Moravciach. Uviedol, že pozvánky odovzdal vedeniu 
mesta a pripravené má aj pre poslancov Mestského zastupiteľstva a bude veľmi rád, keď 
sa zúčastnia tejto spomienkovej slávnosti. 
  
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  opýtala sa, či má ešte niekto záujem 
o príspevok v rámci tohto bodu. Nakoľko nikto nemal záujem vystúpiť, ukončila tento 
bod rokovania.  
 
 
K bodu 32/  
Rôzne 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila  poslancov,  že ak majú 
nejaký návrh do bodu Rôzne, o jeho prednesenie. Následne odovzdala slovo hlásiacemu 
sa poslancovi, Ing. Adamcovi.  
 
Poslanec, Ing. Adamec   - uviedol, že podáva návrh na prijatie uznesenia  na podporu 
referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015. Uvedené uznesenie poskytol  aj 
v písomnej forme Mgr. Horvátovi.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – nahlas prečítala uznesenie, ktoré bolo 
v nasledovnom  znení: 
Podpora referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 prerokovalo podporu referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 a 
podporuje  referendum o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 a vyzýva občanov 
mesta, aby sa na ňom zúčastnili a aby využili právo zobrať osud svojej krajiny do 
vlastných rúk a tak podporili tradičné hodnoty slovenskej rodiny. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k tomuto poslancami 
 navrhovanému uzneseniu.  
 
Poslanec, PaedDr. Petrovič -  uviedol, že podporuje tento návrh a požiadal o to, aby táto 
podpora a výzva bola zverejnená v mestskom rozhlase  niekoľko krát, nech sú občania 
priebežne vyzývaní,  aby prišli tiež podporiť toto referendum. 
 
Poslanec, Mgr. Cimmermann -  požiadal o zverejnenie tohto uznesenia  a výzvy na web 
stránkach mesta.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že to je samozrejmé a pokiaľ 
toto uznesenie bude schválené poslancami Mestského zastupiteľstva, tak ona zabezpečí, 
aby s týmto uznesením a touto výzvou boli občania Zlatých Moraviec oboznámení 
a s radosťou toto uznesenie podpíše, nakoľko aj ona sama sa stotožňuje s touto podporou 
rodiny.  
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 Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo podporuje  referendum o rodine, 
ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 a vyzýva občanov mesta, aby sa na ňom zúčastnili 
a aby využili právo zobrať osud svojej krajiny do vlastných rúk a tak podporili tradičné 
hodnoty slovenskej rodiny. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – odovzdala slovo poslancovi, Mgr. 
Šírovi, ktorý sa hlásil o slovo. 
 
Poslanec, Mgr. Roman Šíra – uviedol, že by sa chcel niečo opýtať pána riaditeľa 
Mariána Tomajku.  Uviedol, že disponuje informáciou, že spoločnosť Gemer audit, ktorý 
v mesiaci december robil priebežné audity v mestských podnikoch ako aj na Mestskom 
úrade, mal záujem vykonať priebežný audit aj v mestskom podniku Záhradnícke služby, 
pričom podľa jeho informácií mali záujem byť účastní na inventarizácii majetku, pretože 
podľa informácií, ktoré máme, tak pán riaditeľ tam vykazuje nejaké majetky na skladoch 
a ich to zaujímalo, že v takej výške ako uvádza, kde sú.  Podľa informácií, ktoré má, tak 
audítori sa tejto inventarizácie  nezúčastnili, pretože v dohodnutom termíne neboli 
prítomní ani riaditeľ, ani pani ekonómka, čiže to nemali s kým fyzicky prejsť. Uviedol, že 
doteraz neboli požiadaní o náhradný termín realizácie inventarizácie a údajne táto už 
mala prebehnúť aj keď údaje z nej oficiálne ešte nie sú. Uviedol, že chcel by vedieť 
dôvod, prečo k tejto inventarizácii za účasti audítorov ešte nedošlo, v čom je problém, 
keď v ostatných mestských podnikoch priebežné audity už prebehli. Nerozumie tomu, že  
ako štatutár mestského podniku nevie zabezpečiť priebeh priebežného auditu, ktorý bol 
na pokyn zriaďovateľa, ktorý má na toto právo s vedomím, že to je veľmi prospešné aj 
pre samotné príspevkové organizácie. Dodal, že nerozumie tomu a zdá sa mu, že pán 
riaditeľ sa schválne vyhýba vykonaniu tohto priebežného auditu z dôvodu, že zrejme nie 
je všetko „kóšer“, dôvodom pre znepokojenie je aj to, že tento podnik vykazuje stále 
väčšie a väčšie straty,  preto ho teraz žiada o vysvetlenie.  
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb, Marián Tomajko – uviedol, že Mesto Zlaté Moravce 
ako zriaďovateľ žiada, ale oni sú samostatný právny subjekt a audit si podľa jeho názoru 
má právo každá organizácia vybrať podľa svojho uváženia, ale Mesto robilo výberové 
konanie pre všetky mestské podniky a vybralo Gemer audit, proti ktorému on osobne 
nemá výhrady, ale čo vie tak niektoré podniky s touto spoločnosťou ani nepodpísali 
zmluvu, ale on podpísal, pretože si myslí, že všetko robia dobre a nemá sa čoho báť.  
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – reagovala, že len pre vysvetlenie pre 
občanov chce uviesť, že výber spoločnosti bol ešte za bývalého vedenia, nie v súčasnej 
dobe ako je primátorkou mesta ona. Ďalej sa opýtala poslanca Mgr. Šíru, že či vie, ktorý 
mestský podnik nepodpísal zmluvu s touto spoločnosťou.  
 
Poslanec, Mgr. Šíra – uviedol, že nemá informáciu, ktorý podnik nepodpísal zmluvu 
s Gemer audit. 
 
Ing. Iveta Szobiová  - uviedla, že zmluvu na audit za rok 2014  majú podpísané všetky 
podniky okrem Technických služieb mesta. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb, Marián Tomajko – uviedol, že on zmluvu riadne 
podpísal a jemu je to jedno, nech si niekto príde skontrolovať inventarizáciu a inventúru, 
tam nie je nič nadhodnotené, všetko má podložené, môžu prísť a skontrolovať to a nie  
23. decembra chceli  prísť robiť inventarizáciu, keď už naozaj je bežné, že ľudia si 
čerpajú dovolenky. Ďalej poukázal na to, že v minulosti pred tým rok bola robená zmluva 
aj so spoločnosťou Lex audit a mali všetko v poriadku. Ďalej uviedol, že zástupcom zo 
spoločnosti Gemer audit  mu bolo povedané, že čo oni majú robiť, ako majú audit 
spraviť, keď im bolo povedané, že majú dať záporné stanovisko. Uviedol, že audity sa 
u nich robia roky a nikdy nebolo nič zlé. Poukázal na to, že v roku 2012 bola vybraná 
firma na audit a v poslednej chvíli sa to menilo a na pošte museli stopnúť podpísané 
zmluvy a stiahnuť ich späť. Uviedol, že ho mrzí keď niekto  otvára ústa a osočuje ho, keď 
on naozaj pre toto mesto chce len dobré  a ako už avizoval v minulosti po vysporiadaní 
vecí tak ako majú byť, po ukončení auditu tak ako sa patrí, chce odísť dôstojne na 
dôchodok.  Záhradnícke služby a jeho osoba  boli v poslednom čase podľa jeho názoru 
vedením mesta skrivodlivo poťahované po médiách, polícii a ako príklad uviedol, trestné 
oznámenie za nezaplatenie odvodov zo mzdy pracovníkov sociálnej a zdravotnej 
poisťovni, kde pri vypočúvaní a prezretí si materiálov, ktoré im k danej veci doniesol, 
sami uznali, že nemal ani na mzdy a nie ešte aj na odvody. Poukázal na to, že oproti roku 
2008 im bol znížený rozpočet o 157 tisíc Eur, veď oni nemali na nič, ako mohli existovať 
a to ešte v júni 2013 až november 2013 sa  vedenie mesta rozhodlo v tomto období 
zadržať vyplatenie miezd ľuďom, ktorí zodpovedne svoju prácu vykonávajú za 
minimálnu mzdu. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že ona o tejto situácii veľmi 
dobre vie, nakoľko ju aj riešila. Uviedla, že pri príležitosti 900. Výročia prvej zmienky 
o meste Zlaté Moravce bola vyzvaná, aby si prišla prevziať Migazziho plaketu mesta 
Zlaté Moravce, čo je najvyššie ocenenie  za ochranu a zveľadenie majetku mesta. 
Uviedla, že na slávnosť, kde jej mala byť odovzdaná, neprišla a následne bola vyzvaná 
písomne aj ústne, aby si ju prišla prevziať na Mestský úrad. Pri tejto príležitosti na 
stretnutí s bývalým primátorom Ing. Lednárom, CSc.  ho osobne požiadala o riešenie 
tejto situácie v Záhradníckych službách nakoľko vedela, že sa jedná o skrivodlivosť na 
zamestnancoch. Dodala, že na tomto stretnutí ho požiadala, aby okamžite dal vyplatiť 
tieto mzdy ťažko pracujúcim ľuďom za minimálnu mzdu, na čo okamžite reagoval 
a hneď si dal zavolať podriadených a dal pokyn na okamžité vyplatenie týchto 
finančných prostriedkov.  
Uviedla, že čo sa týka súčasnej situácie v Záhradníckych službách, by potrebovala od 
pána Tomajku, aby povedal pravdu, lebo na základe toho, čo má na stole, vidí hrozby 
exekúcií a ona si nemôže dovoliť prevziať zodpovednosť za toto všetko len preto, že 
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privileguje určitých ľudí ( tak hovoria o nej v spojitosti s p. Tomajkom).  Následne 
požiadala právničku mesta JUDr. Vozárovú, aby informovala prítomných  
o dokumentoch, ktoré jej boli predložené. 
 
JUDr. Vozárová -  podotkla, že doteraz sa nedozvedela odpoveď od p. Tomajku prečo 
nebola urobená inventarizácia za účasti audítorov, lebo pokiaľ ona má správne 
informácie, tak žiadali v prípade, že mu nevyhovuje 23. december 2014, bola tu možnosť 
dohody iného termínu. Uviedla, že vedeniu naozaj záleží na tom, aby sa zistil skutočný 
stav tých zásob, pretože za posledné tri roky to audítori vždy vytýkajú a žiadny rok 
nebola spravená zo strany Záhradníckych služieb náprava a zásoby  podľa jej názoru a aj 
názoru ostatných audítorov za posledné tri roky nezohľadňujú skutočnosť. Ďalej uviedla, 
že bola požiadaná, aby informovala verejnosť a Mestské zastupiteľstvo o stručnej správe, 
ktorú mala spracovať ohľadne trestných konaní, ktoré prebiehajú v súvislosti 
s hospodárením Záhradníckych služieb. Uviedla, že ešte bývalé vedenie mesta  v marci  
2013 za Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľa príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce doručilo Okresanej prokuratúre v Nitre trestné oznámenie, 
keďže na základe dostupných dokladov, ktoré malo k dispozícii, zistilo, že mohlo dôjsť 
k spáchaniu  nasledovných trestných činov: 

- Porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného 
zákona   

- Skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 
Trestného zákona 

- Skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona 
- Neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona 
- Nezaplatenia dane a poistného podľa § 378 Trestného zákona  
 Uviedla, že v týchto veciach prokurátor rozhodol, aby boli vedené štyri trestné 

stíhania, z ktorých momentálne sú v konaní, ktoré neboli uzavreté, ešte tri konania. 
Vyšetruje sa podozrenie na takých skutkových základoch, že ako riaditeľ organizácie 
Záhradnícke služby mesta nezabezpečil účtovanie záväzkov, pričom tieto sú účtované 
v rozpore s pravidlami  účtovania a nie sú vykazované vo výsledku hospodárenia, čo je 
vedené ako trestné stíhanie vo veci  pre podozrenie z prečinu skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, ktoré  
stále prebieha. 
Ďalej je tu vedené trestné konanie na tom skutkovom základe, že ako  riaditeľ 
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta nezabezpečil v zmysle zákona odvod 
poistného za organizáciu, ktorá neodviedla Sociálnej poisťovni, a zdravotným 
poisťovaniam poistné za zamestnancov a to aj napriek tomu, že zamestnancom toto bolo 
zrazené a  ako riaditeľ príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta neodviedol  
zákonom stanovenú  daň zo závislej činnosti, daň  z pridanej hodnoty a daň z motorových 
vozidiel. Z tohto dôvodu je vedené vyšetrovanie   pre podozrenie zo zločinu porušovania 
povinností pri správe cudzieho majetku podľa  § 237 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a  
vyšetrovanie pre podozrenie  z prečinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 
písm. b) Trestného zákona, čo nebolo ešte ukončené. Dodala, že posledné dva roky sa 
veľmi  intenzívne informovalo Mestské zastupiteľstvo o tom, že aká je situácia 
v Záhradníckych službách a pre tých, čo sa o to trošku zaujímajú a problematiku poznajú 
môže povedať, že  naozaj tá spolupráca so Záhradníckymi službami je veľmi 
problematická a zlá, lebo keď sa potrebujú nejaké informácie, tak veľmi ťažko sa dá 
k nim dopracovať a pokiaľ nejaké informácie poskytnú tak, je na zamyslenie či sú 
relevantné a preto si myslí, že je veľmi dôležité, aby bolo audítorom umožnené zúčastniť 
sa na inventarizácií, kde by sme mali nezávislú inštitúciu, ktorá tieto veci posúdi 
a vyhodnotí.  
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  poďakovala za podané informácie 
a požiadala, aby sa  k uvedenému problému vyjadrili Ing. Szobiová a hlavný kontrolór 
mesta Ing. Borkovič.  
 
Ing. Szobiová – uviedla, že ako povedal pán riaditeľ p. Tomajko, že majú samostatnú 
právnu subjektivitu a príspevková organizácia ako taká nemá povinnosť overenie 
účtovnej závierky audítorom, ale   zriaďovateľ má právo určiť, ktorá jeho príspevková 
organizácia bude mať túto účtovnú závierku overenú audítorom. 
 
Hlavný kontrolór, Ing. Borkovič  -  uviedol, že predbežný audit sa nerobil nikdy a keď 
už robieva sa v priebehu roku, alebo v poslednom kvartáli, ale nie 23. decembra. Dodal, 
že predbežný audit sa robí hlavne  preto, aby do samotného  auditu vedela organizácia 
ešte zareagovať na to, čo robí zle, aby vedelo zjednať nápravu ešte do konca roku. 
Uviedol, že tento priebežný audit je potrebný a mal by sa robiť, ale mal  by sa robiť 
v priebehu roku, po skončení tretieho kvartálu. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že právnička mesta ju 
upozorňuje, že tu sa jednalo o inventarizáciu, preto jej odovzdáva slovo na ozrejmenie. 
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že by rada vysvetlila dôvod, prečo tento 
priebežný audit bol plánovaný na koniec roka. Nakoľko uvedené súviselo 
s inventarizáciou a inventarizácia sa robí na konci roka, aby výstupy boli k dispozícii na 
začiatku januára a preto sa audítori ohlásili na 23. decembra a ako vie a Ing. Szobiová 
hovorila, že 16,17,18. decembra boli na Mestskom úrade a potom mali záujem prísť na 
Záhradnícke služby. V prípade, že termín p. Tomajkovi nevyhovoval, mohol požiadať 
o náhradný termín. Dodala, že je to veľmi neštandardné a nerozumie, prečo sa nevyjadril 
k náhradnému termínu, ktorý by mu vyhovoval a nedohodol  sa s audítormi. 
  
Hlavný kontrolór, Ing. Borkovič  -  potvrdil, že pokiaľ to bolo plánované robiť 
z dôvodu inventarizácie, tak to je v poriadku a nemá k tomu pripomienky, ale ako 
hovorila Ing. Szobiová, že pokiaľ zriaďovateľ Mesto rozhodne a nariadi takýto priebežný 
audit, tak to musí Mesto aj zaplatiť. Pokaľ je záujem, aby si uvedené  hradili mestské 
organizácie, tak majú nárok na to, aby si vybrali svojich audítorov.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  potvrdila tieto slová s tým, že kto 
objednáva, tak ten by si to mal aj platiť.  
 
Hlavný kontrolór, Ing. Borkovič  -  sa vyjadril, že sa mu zdá trochu čudné, nevhodné 
a neetické, aby bol takýto obrovský problém, pretože si myslí, že mestský podnik 
Záhradnícke služby sú veľký problém, boli riešené v bode Rôzne, alebo v bode Diskusia. 
Uviedol, že si myslí, že toto malo byť pripravené  ako jeden z hlavných bodov, aby sa 
pripravili všetky potrebné materiály k tomu, že prečo je situácia taká aká je. Predišlo by 
sa rozdielnosti názorov z dôvodu nekompletných informácií. Dodal, že potrebné je všetky 
informácie dať na papier, tak ako to bolo asi v roku 2011 a v roku 2013 keď bola táto 
problematika riešená na Mestskom zastupiteľstve pri návrhu na zlúčenie podnikov, čiže 
dať dokopy materiály a spraviť to, čo treba spraviť. Uviedol, že by rád reagoval aj na to, 
že sa hovorí o tom, že p. Tomajko je jeho chránenec. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že aj ona sa stretáva s tým, že 
pán Tomajko je jej chránenec, čo zase je aj pravda, lebo či v minulosti za jej pôsobenia, 
alebo za vedenia mesta bývalým pánom primátorom,  stála za Záhradníckymi službami 



33 
 

a v kritickom období sa prihovárala za vyplatenie miezd ľuďom pracujúcim v tomto 
mestskom podniku. Uviedla, že pán Tomajko veľmi dobre vie, že  si ho vždy vážila za to, 
že pomáha zazeleňovať toto mesto, lebo aj ona má k tomuto veľmi blízko, nakoľko je 
absolventkou Lesníckej fakulty, absolvovala aj kandidatúru v tomto smere, pracovala na 
Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave,  neskôr  
pracovala ako prednostka Okresného úradu životného prostredia, kde počas tejto doby 
bola aj poradkyňou prezidenta Slovenskej republiky pre životné prostredie. Uviedla, že 
spoločne ich spája láska k životnému prostrediu, k zeleni a k ochrane životného 
prostredia, uznáva ho  aj ako historika a milovníka histórie a odborníka v tejto oblasti, 
nechýbal nikdy ani na jednej akcii,  preto mu za jej pôsobenia dávala priestor, aby sa 
mohol prezentovať aj v tomto.  
Dodala, že on sám veľmi dobre vie, že pred voľbami  ju osobne oslovil a žiadal ju, aby 
kandidovala za primátorku mesta, pretože by to bola najlepšia voľba pre naše mesto.  
Zdôraznila, že jej záujmom je len pravda a férovosť a odovzdala slovo hlavnému 
kontrolórovi. 
 
Hlavný kontrolór, Ing. Michal Borkovič – uviedol, že k tomu chráneniu by rád dodal, 
len toľko a starí poslanci jeho názor poznajú, že on osobne za reštrukturalizáciu podnikov 
každopádne je a stotožňuje sa s návrhmi na spájanie a zlučovanie podnikov, ktoré boli 
v minulosti predložené a treba si uvedomiť, že je potrebné to zrealizovať. Potrebné je, 
aby sa tomuto venovala veľká pozornosť  nielen v tomto podniku, ale aj v ostatných 
podnikoch. Dodal, že pri Záhradníckych službách mesta hlavne z dôvodu, že podnik je 
finančne vyčerpaný, nie je možné riešenie ani naliatím nejakých finančných prostriedkov, 
potrebné je situáciu riešiť tak ako bolo navrhované už  v minulosti.   
 
Poslanec, Mgr. Šíra -  reagoval na príspevok hlavného kontrolóra s tým, že by mal 
vedieť, nakoľko je už kontrolórom niekoľko rokov, že on ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva v zmysle rokovacieho poriadku má nárok v bode Rôzne sa opýtať 
kohokoľvek, čo uzná za vhodné. Požiadal ho, aby to rešpektoval a nekomentoval veci, na 
ktoré on ako poslanec sa pýta, pretože on bol občanmi  zvolený, samotní občania sa ho 
pýtajú na to, čo sa s tým mieni robiť a on sa občanom zodpovedá, čiže pýta sa preto, lebo 
ich to zaujíma a niektorí z nich sú prítomní aj tu v sále.  
Následne uviedol, že sa vyjadrí voči pánovi Tomajkovi len na základe faktov. Uviedol, že 
pred sebou má dva papiere, kde vidí 12 exekučných titulov a pokiaľ on dobre vie, tak  
Mesto Zlaté Moravce v minulom roku za Záhradnícke služby vyplatilo ďalšie štyri 
exekučné tituly cez 20 tisíc Eur, nakoľko boli zablokované účty. Poukázal na to, že podľa 
jeho názoru ako náhle  príde ku krachu tohto podniku a dlh by prešiel pod Mesto, hrozí 
Mestu Zlaté Moravce nútená správa, čo by bol koniec rozvoju tohto mesta. Z tohto 
dôvodu Mesto hľadá spôsoby, ako sa s touto problematikou vysporiadať, aby sa to dalo 
zvládnuť. Ďalej uviedol, že pred sebou má tabuľky týkajúce sa záväzkov, ktoré v tomto 
podniku k 31.12.2013 boli vo výške cca 262 000,86  Eur a záväzky Záhradníckych 
služieb k 30.09.2014, čiže za prvé tri kvartály, sú 286 960 Eur, čo  znamená nárast o cca 
25 tisíc Eur a to chýba ešte jeden kvartál, čiže je predpoklad, že ku koncu roka bude toto 
číslo ešte vyššie. Preto by chcel poukázať na jednu dôležitú vec, že ho viní, nakoľko on 
ako podnikateľ vie, čo je to zodpovednosť za zamestnancov, odvádzanie daní za nich, 
preto dodnes nechápe ako je možné, že on ako štatutár zodpovedný za príspevkovú 
organizáciu, odoberie od obchodných partnerov tovar, ktorý so ziskom odpredá ľuďom 
a on za tento tovar obchodníkovi nezaplatí. Opýtal sa, že do akého svetla ponímania 
dostáva pán riaditeľ Tomajko mesto Zlaté Moravce? Dodal, že pán Tomajko je 
riaditeľom tohto mestského podniku cca 20 rokov, takže sa nemôže vyhovárať na to, že 
to po niekom nedávno prebral a pokiaľ bol na poste prednostu Mestského úradu snažil sa 
v tejto situácii niečo urobiť a teraz  ako poslanec Mestského zastupiteľstva, zástupca 
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občanov, keď má tu možnosť riešiť túto otázku odmieta strkať hlavu do piesku. Uviedol, 
že tento mestský podnik je jednoducho na kolenách aj vďaka tomu ako ho pán Tomajko 
riadil a je čas sa s týmto problémom raz a navždy vysporiadať.  Dodal, že osobne proti 
osobe pána Tomajku  nemá nič, za mnohé čo spravil pre toto mesto mu je vďačný, hlavne 
čo sa týka histórie, ale ako manažér podniku zlyhal a on odmieta tu len tak nehybne 
sedieť a báť sa otvárať nejakú otázku, či to je morálne, alebo nie je a myslí si, že je 
najvyšší čas, aby to nové zastupiteľstvo raz a navždy vyriešilo a aby sme sa postavili 
k tomu všetci čestne a spravodlivo tak, ako sme sľúbili.    
 
Poslanec Ing. Adamec – uviedol, že otázok má viacej.  Ako prvú uviedol, že ako bolo 
povedané, že na základe prihovorenia pani primátorky u bývalého vedenia boli vyplatené 
mzdy. Otázku smeroval na právničku mesta JUDr. Vozárovú a vedúcu oddelenia financií 
Ing. Szobiovú  nakoľko boli v exekutíve mesta. Uviedol, že JUDr. Vozárová čítala nejaké 
paragrafy, ale podľa jeho názoru je horšie, že pričinením mesta sa zadržiavali  mzdy, čo  
je do neba volajúci hriech. Požiadal o vysvetlenie prečo v tej dobe tie prostriedky tam 
nepreviedli a prečo tam držali tých zamestnancov bez mzdy taký dlhý čas.  
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že všetci dobre vedia, že situácia okolo 
Záhradníckych služieb je riešená na mestských zastupiteľstvách minimálne tri roky. 
Poukázala na to, že najskôr bola snaha celú túto situáciu riešiť inými spôsobmi, avšak 
Mestu Zlaté Moravce bolo vytýkané, čo je uvedené aj v zákone, že v prípade, že 
príspevková organizácia hospodári v rozpore so zákonom a porušuje zákony, zriaďovateľ 
je povinný zastaviť, alebo neposkytovať príspevok takejto organizácií, čo bolo aj 
konzultované s odborníkmi, nakoľko si vedenie mesta naozaj uvedomovalo vážnosť 
takéhoto kroku. Uviedla, že vedenie mesta chcelo aj takýmto spôsobom vytvoriť tlak, aby 
sa problémy tohto mestského podniku už konečne riešili, pretože v konečnom dôsledku 
zodpovedný je primátor, ktorý podpisuje prevody financií na tú príspevkovú organizáciu, 
treba uvedomiť, že bývalý pán primátor, ktorý bol vtedy vo funkcii nesie nejakú 
zodpovednosť. Dodala, že primátor mesta nemá v kompetencii vyplácať mzdy, 
v kompetencii má vyplácať príspevok. Ďalej poukázala na to, že Záhradnícke služby 
mesta ak aj by chceli vyplácať mzdu, tak by nemohli, nakoľko mali zablokované účty a 
doteraz tu nebolo povedané, že príspevky a dotácie, ktoré aj poslali, neboli vyplatené 
nakoľko boli zablokované účty. Uvedené sa vedenie mesta dozvedelo až na základe toho, 
že pracovníčky Mestského úradu museli ísť do banky toto riešiť. Dodala, že dva mesiace 
boli mzdy pracovníkom Záhradníckych služieb mesta vyplácané našimi pracovníkmi, 
ktorí museli prevziať zodpovednosť za vyplatenie týchto miezd priamo na Mestskom 
úrade cez pokladňu. Poukázala na to, že do kedy mal bývalý pán primátor tento stav 
tolerovať a riešiť problémy za pána Tomajku, ktorý aj potom  ostával v peknom svetle, 
lebo namiesto riešenia situácie poukazoval na to, že primátor mu nedal na mzdy a pritom 
v rámci podnikateľskej činnosti si na tie mzdy zamestnancov aj zarobí. Uviedla, že to 
rozhodnutie bolo veľmi ťažké, zložité a koniec koncov možno keby teraz mal konať tak 
už tak nekoná, ale musí podotknúť, že na konci roka boli všetky tie mzdy doplatené, čo 
znamená, že Záhradnícke služby dostali príspevok tak ako ho mali v rozpočte schválený. 
Poslanec Ing. Adamec -  skonštatoval, čiže právne to bolo v poriadku, ale či to bolo 
ľudské na tým sa nezamýšľalo, potrestal sa pán Tomajko a  znášali poriadne pracujúci 
ľudia za minimálnu mzdu. 
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová -  reagovala, že prečo pán poslanec rieši Mesto, 
prečo nerieši pána Tomajku, ktorý dopustil situáciu, že toto všetko sa udialo. Dodala, že 
zodpovednosť sa tu hádže niekde inde a nepozerá sa na jadro toho problému.  
 
Poslanec Ing. Adamec -  sa vyjadril, že k jadru problému sa môže vyjadriť na základe 
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materiálu, ktorým je výsledok kontroly hlavného kontrolóra Ing. Borkoviča zo dňa 
14.08.2014, kde sa vyjadruje, že súčasná nepriaznivá situácia mestského podniku 
Záhradnícke služby však nie je len subjektívneho charakteru, vychádza aj z nezdravého 
ekonomického prostredia, ktoré vzniklo už pri založení podniku v roku 1992 a to 
prevzatím časti dlhov pri zrušení materskej časti Komunálne služby bez stanovenia 
spôsobu ich následného sanovania a z dlhodobého nedofinancovania jeho potrieb mestom 
Zlaté Moravce. V neposlednom rade na situáciu m.p. Záhradnícke služby negatívne 
vplývalo aj neprijatie a nepresadenie komplexných ozdravných opatrení zriaďovateľom 
podniku mestom  Zlaté Moravce. Kontraproduktívne bolo aj zriadenie novej predajne 
kvetov v m.p. Technické služby s priamym dopadom na tržby m.p. Záhradnícke služby. 
Dodal, že toto si prečítal teraz počas hlasovania z oficiálnej správy hlavného kontrolóra 
mesta.  
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že čo sa týka prevzatých dlhov z roku 
1992, tieto vôbec nefigurujú v záväzkoch, ktoré teraz sú teraz v tých ekonomických 
súvahách, to znamená, že tieto dlhy sa nemôžu brať do úvahy. Tento podnik je v súčasnej 
dobe so záväzkami okolo 300 tisíc Eur a jeho ročný príspevok je okolo 220 tisíc Eur, čo 
je hrubý nepomer voči tomu, čo Mesto ako zriaďovateľ môže dať a jeho záväzkami, ktoré 
za posledné roky vytvorili. Dodala, že čo sa týka ozdravných opatrení, tak x-krát bývalý 
pán primátor dal príkazné listy pánovi Tomajkovi, aby ho informoval o každej jednej 
exekúcií, ktorá príde na Záhradnícke služby mesta. Skonštatovala, že takto nekonal 
a pokiaľ by Mestu neprišlo, aby zaplatilo trovy konania, exekúciu a trovy právneho 
zastúpenia tak, by o tom vedenie mesta ani nevedelo.  
 
Poslanec Ing. Adamec -  uviedol, že nevie sa teraz k tomuto vyjadriť, nakoľko  
materiály dostal tesne pred zastupiteľstvom a uvedené nebola jeho myšlienka, ale opieral 
sa o oficiálne stanovisko, ktoré spracoval hlavný kontrolór mesta. 
  
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že to je  stanovisko hlavného kontrolóra 
spracované ešte za bývalého vedenia, kedy mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu v Záhradníckych službách v určitom rozsahu, a to hlavne 
zistiť stav všetkých exekúcii vedených voči Záhradníckym službám ako aj preverenie 
účtovania hlavnej a podnikateľskej činnosti  a preveriť výsledok hospodárenia 
k 30.06.2014. Táto správa je vlastne výsledok tejto kontroly, ale potrebné je  pozerať sa 
na tento problém taký ako je a nájsť konečne riešenie. Dodala, že všetci vedia, že to 
financovanie v tých Záhradníckych službách  je katastrofálne a pokiaľ by sme chceli 
podnik zrušiť, tak všetky dlhy a záväzky prejdú na Mesto, to znamená do nášho 
účtovníctva a všetky dlhy bude musieť zaplatiť Mesto a to so všetkými trovami, úrokmi 
z omeškania a s inými sankciami.  
 
Poslanec Ing. Adamec -  uviedol, že podľa toho čo počúva, tak tých 300 tisíc Eur by 
pravdepodobne zruinovalo tento mestský podnik, preto sa chce opýtať na to, že hovorí sa 
o tom ako z pokladne Mestskej nemocnice zmizlo pár Eur, preto sa chce opýtať pána 
riaditeľa nemocnice, že koľko to bolo Eur, čo zmizlo a či to je vôbec pravda. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –  odovzdala na základe otázky poslanca 
Ing. Adamca slovo JUDr. Ing. Cimrákovi, poverenému riadením Mestskej nemocnice.  
 
JUDr. Ing. Martin Cimrák -  uviedol, že počas jeho pôsobenia v Mestskej nemocnici 
z pokladne nezmizol ani cent. Dodal, že čo sa týka minulosti, ešte keď bolo vedenie 
Mestskej nemocnice pod pani Eckhardtovou, tak tam boli dve oznámenia, kedy vylúpili 
trezor so mzdami zamestnancom, čo bola škoda medzi 2 až 3 mil. slovenských korún. 
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O iných zmiznutiach v pokladni nemocnice nemá vedomosť.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –  upozornila na to, že otázka položená 
Ing. Adamcom viedla k tomu, že sa hovorí, aj v médiách to odznelo, že z Mestskej 
nemocnice zmizlo vyše 20 miliónov slovenských korún, čiže medzi 600 až 700 tisíc Eur, 
na toto narážal Ing. Adamec, či je toto pravda, či to tam nechýba. Požiadala riaditeľa 
nemocnice o vyjadrenie.  
 
JUDr. Ing. Cimrák – uviedol, že čo sa týka straty peňazí, ktoré sú momentálne v štádiu 
vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní, tak po tomto bola urobená mimoriadna 
inventarizácia v roku 2013 a tiež všetky informácie sú zahrnuté v audítorskej správe za 
rok 2013. Uviedol, že polícia v tomto smere koná od septembra 2013, kde on osobne sa 
opakovane informoval na výsledok vyšetrovania, ale zatiaľ žiadny výsledok 
z vyšetrovania nie je, nemocnica si v tomto trestnom konaní vyčíslila celkovú škodu na 
sumu 595 tisíc Eur, ktorú si aj uplatnila a v prípade, ak polícia zistí, kde tieto peniaze 
skončili, tak tá škoda sa bude vymáhať. Uviedol, že je potrebné zdôrazniť, že tieto 
peniaze neodišli z pokladne, ale z účtov nemocnice.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – odovzdala slovo poslankyni PaedDr. 
Klaudii Ivanovičovej, ktorá sa hlásila o slovo. 
 
Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová – uviedla, že má otázky na riaditeľa Záhradníckych 
služieb pána Tomajku. Po prevzatí podniku  mal na starosti  okrem iného aj  prenájom 
mestských budov, za ktoré vyberal  nájom, takže by chcela vedieť, či berie nájom za tieto 
budovy aj v súčasnej dobe.  
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb, Marián Tomajko – uviedol, že pri zriadení 
mestského podniku v roku 1992 v zmysle rozhodnutia  Mestského  zastupiteľstva 
prevzali všetky pohľadávky po Komunálnych službách mesta s tým, na základe dohody 
s vtedajším primátorom p. Orbanom, že všetky  záväzky po bývalom podniku sa v meste 
vysporiadajú. Uviedol, že oni odovzdali mestu všetky  budovy ako je Autoservis na 
Viničnej, Dom služieb, Autodopravu atď... Dohoda bola, že sa to všetko vysporiada, čo 
sa ale nikdy nestalo aj keď Mestské zastupiteľstvo bolo k nim vždy korektné nakoľko 
vedelo, že majú nevysporiadané veci a museli splácať za bývalý podnik úver vo výške 
1 800 000 slovenských korún s 20% úrokom a zameškané vo výške 800 alebo 900 tisíc, 
čo splácali postupne, nakoľko takýto rozpočet nikdy nemali a museli vykonávať práce aj 
pre mesto na základe zriaďovateľskej listiny, aby boli občania spokojní a ako povedal dlh 
sa splácal postupne aj za primátora p. Skyvu a aj v minulom volebnom období za pani 
primátorky Ostrihoňovej. Ďalej uviedol, že keď nastúpil pán primátor Peter Lednár, 
v tom období bol aj on zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva,  išiel za ním 
osobne a vtedy mu pán primátor povedal, že by sa mohol vzdať poslanca, lebo by bolo 
treba to riešiť inak a navrhol mu, aby ostal aj naďalej štatutárom Záhradníckych služieb.  
Uviedol, že  hneď vtedy primátora informoval o prebratých záväzkoch, kde mu primátor 
prisľúbil, že Mesto to celé zasanuje a dá na poriadok.  
 
Marián Tomajko – skonštatoval, že toto naplnené nebolo a za vedenia pána primátora 
Lednára mal mestský podnik Záhradnícke služby skrátený príspevok o 150 tisíc Eur a aj 
napriek tomu práce pre mesto museli vykonávať. Ďalej sa vyjadril, že v súčasnej dobe 
môže povedať, že dlh, ktorý majú voči Sociálnej a Zdravotnej poisťovni  splácajú riadne 
podľa splátkového kalendára.  
 
 



37 
 

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová -  sa opýtala na to, že kde nastal problém podľa pána 
riaditeľa, keď sa vytvoril dlh v takejto výške za posledné štyri roky.  
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb, Marián Tomajko – dôvodom bolo, že rozpočet bol za 
posledné štyri roky postupne znížený o 150 tisíc Eur. Najväčšie zníženie rozpočtu bolo v 
decembri  roku 2012 kedy rozpočtovým opatrením im bolo zobrané 34 tisíc Eur. Dodal, 
že v tomto období nebol schválený rozpočet, podľa jeho názoru, keby rozpočet bol 
schválený, tak by bolo všetko v poriadku.  
 
Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová -  sa opýtala, že aké vidí východisko z tohto 
problému. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb, Marián Tomajko –  uviedol, že so sociálnou 
a zdravotnou poisťovňou ako aj s daňovým úradom  majú dohodnutý splátkový kalendár. 
Dodal, že splátkové kalendáre majú uzavreté aj s niektorými podnikateľmi, ale keď je 
nižší rozpočet, nemôže všetko sanovať , na staré záväzky by mal byť tiež navrhnutý 
rozpočet.  
 
Poslanec Mgr. Šíra -  reagoval, že pán riaditeľ Tomajko nemal teda  tovar objednávať, 
keď vie, že na tovar nemá dostatok financií.  
 
Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová uviedla, že chce požiadať hlavného kontrolóra mesta, 
aby vyčíslil v akých výškach boli  od roku 2011 až  do 2014 poskytované  finančné 
prostriedky z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce všetkým príspevkovým  a rozpočtovým 
organizáciám Mesta Zlaté Moravce ako aj MŠ a ŠJ , DOS a ZOS a Mestský úrad.  
 
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Borkovič -  uviedol, že z jeho strany nie je problém 
pripraviť takýto materiál, ale bol by rád, keby do budúcna sa v takýchto veciach obracalo 
na odborný útvar, nakoľko on sa zaoberá kontrolou, nie spracovaním materiálov a dodal, 
že materiál pripraví.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že tieto informácie vie 
poskytnúť a pripraviť Ing. Szobiová, ktorej odovzdala slovo. 
 
Vedúca oddelenia financií, Ing. Szobiová – uviedla, že by v prvom rade chcela 
poslancom mestského zastupiteľstva ozrejmiť, že príspevky sa zásadne nesčítavajú a ani 
rozpočet Mesta sa nesčítava, že koľko bolo v rozpočte za posledných päť rokov. Uviedla, 
že rozpočet sa tvorí vždy na konkrétny rozpočtový rok, čiže sa naplánujú príjmy a podľa 
príjmov sa môžu rozdeľovať výdavky, náklady nemôžu byť vyššie ako príjmy, čiže 
koľko mám príjem toľko môžem mať výdaj. Dodala, že aj príspevok sa môže počítať len 
na ten rozpočtový rok a podľa zákona o rozpočtových pravidlách žiadna organizácia, 
žiadny subjekt verejnej správy, nie je oprávnený sa zaväzovať k takým záväzkom, na 
ktoré nemá krytie v príslušnom rozpočtovom roku a zaťažuje tým nasledujúce rozpočtové 
roky a toto je vlastne dôvod a príčina, prečo táto situácia vznikla. Nakoľko Záhradnícke 
služby mesta v príslušné roky hradili záväzky staré, potom im nestačili prostriedky na 
krytie nových záväzkov, ktoré boli v tom konkrétnom roku a výdavky sa prenášali do 
ďalšieho a ďalšieho roku. Dodala, že na to, aby mohli byť uhradené staré záväzky, sa 
musí uložiť zvlášť požiadavka na záväzky po lehote splatnosti a potom už je, alebo nie je 
v silách zriaďovateľa, či má možnosť toto nejako vykryť. Uviedla, že Mesto môže 
príspevkovej organizácii pomôcť vykryť, alebo poskytnúť mu príspevok, len v takej 
výške, koľko mu vychádza v rozpočte. Potrebné je si uvedomiť, že Mesto zabezpečuje 
zákonom stanovené služby pre občanov aj cez  5 príspevkových organizácií a 4 
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rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou a  Mesto si od mestských podnikov môže 
objednať služby v rámci ich zriaďovateľskej listiny len vo výške, ktorú má krytú 
v rozpočte. Každý mestský podnik si zostavuje rozpočet nie len z čiastky príspevku od 
Mesta, ktorý je súčasťou rozpočtu, ale v prvom rade príspevkové organizácie hospodária 
podľa rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Uviedla, že oni majú 
okrem príspevku aj vlastné príjmy, ktoré si narozpočtujú a v zákone je uvedené, že 
príspevková organizácia je povinná dodržiavať aj výnosy určené svojim rozpočtom 
a pokiaľ organizácia zistí počas roka, že príjmy sú nižšie, musí sama počas roka požiadať 
o zníženie rozpočtu. Ďalej uviedla, že by chcela ozrejmiť aj situáciu zníženia rozpočtu 
v decembri 2012, ktorú spomínal pán Tomajko a informovala, že v decembri síce bolo 
schválené uznesenie o rozpočtovom opatrení, kde sa znížili rozpočty, ale podotkla, že 
znížené boli všetkým podnikom aj rozpočtovým organizáciám, nakoľko   v polovici roka 
zistili, že podielové dane sú nižšie o 100 tisíc Eur. Uviedla, že v tom čase sa upravoval 
celý mestský rozpočet a bolo stanovené, že každému sa musí znížiť rozpočet o 10 až 15% 
a bola daná úloha pre všetky subjekty rozpočtu, aby navrhli, kde, v ktorej kapitole znížia 
o túto čiastku svoj rozpočet. Táto požiadavka bola zaslaná doporučene, písomnou formou 
na každý podnik, kde  tieto mestské podniky boli informované o tzv. viazaní 
rozpočtových výdavkov, ktoré bolo podpísané štatutárom a bolo platné až do naplnenia 
príjmov. Príjmy naplnené neboli a z toho dôvodu, bolo v decembri Mestskému 
zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie na zníženie príspevkov. Poukázala na to, 
že už v septembri riaditelia vedeli, že budú mať nižšie príspevky.  Následne uviedla 
príklady, o koľko bol znížený rozpočet iným mestským podnikom: Mestská nemocnica – 
12,4 %  , Záhradnícke služby mesta -  12,1 %, Mestské stredisko kultúry a športu -  
12,2%, Technické služby mesta – 10,34%, kde vysvetlila, že čo sa týka Technických 
služieb mesta, tak tam to bolo  prepočítané z toho dôvodu, že zabezpečujú odvoz 
komunálneho odpadu a jeho likvidáciu, kde  Mesto má príjem z poplatku a je povinné 
tento príjem vynaložiť na túto činnosť, preto tam nebolo možné urobiť krátenie tejto 
činnosti, preto to bolo prepočítané tak, aby príjmy vynaložené na túto činnosť boli 
poskytnuté Technickým službám.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala Ing. Szobiovej za 
informácie a odovzdala slovo poslancovi Ing. Švajčíkovi, ktorý hlásil o pridelenie slova.  
 
Poslanec Ing. Švajčík – uviedol, že nakoľko tu zaznelo veľa názorov, podáva návrh na 
rozpravu poslancov Mestského zastupiteľstva, preto prosí primátorku mesta, aby dala 
hlasovať o 15 minútovej prestávke a prerušení rokovania Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – vyzvala poslancov, aby hlasovali za 
návrh poslanca Ing. Švajčíka  a opýtala sa , kto je : 
Za:    15  ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,        
                  Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prezentovaní: 15   ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub,    
                                  Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                  Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  prerušila rokovanie Mestské 
zastupiteľstva z dôvodu rozpravy poslancov na 15 minút. 
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Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – ukončila prestávku a požiadala 
prítomných o pozornosť. Uviedla, že počas prestávky mala s poslancami Mestského 
zastupiteľstva  veľké rokovanie, po ktorom mala rozhovor aj s pánom riaditeľom 
Tomajkom, kde sa s ním  dohodla na riešení  všestranne prospešnom, o ktorom  bude 
informovať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Uviedla, že  chce  
skutočne, aby pravda a spravodlivosť mala vždy miesto v takýchto vážnych 
rozhodnutiach a nechce, aby sa teraz hlasovalo, chce aby sa to vyriešilo dôstojne,  
nakoľko pán Tomajko ako aj sám povedal,  funkcie sa držať donekonečna nechce, aj keď 
si myslí, že uplatnenie v meste ako znalec životného prostredia a milovník histórie má. 
Dodala, že problematiku sa pokúsia doriešiť na základe dohody a na najbližšom 
Mestskom zastupiteľstve budú verejnosť informovať.  Poďakovala za pochopenie 
a uzatvorila bod rokovania. 
 
 
K bodu 33  
Diskusia 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – Otvorila bod rokavania a opýtala sa či 
má niekto nejaké otázky v rámci diskusie a zároveň požiadala JUDr. Vozárovú, aby 
zaznačila poradie hlásiacich sa poslancov. Ako prvému odovzdala slovo poslancovi 
PaedDr. Petrovičovi. 
 
Poslanec PaedDr. Petrovič – uviedol, že nedá mu nevrátiť sa k informácii, ktorá dnes 
zaznela na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, že keby dlh Záhradníckych služieb vo 
výške 300 tisíc Eur prešiel na Mesto, že by sme boli v nútenej správe. Myslí si, že rezerva 
Mesta je oveľa väčšia a preto žiada o vyjadrenie k uvedenému pani ekonómku  Ing. 
Szobiovú. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že k uvedenému by bol potrebný presný prepočet ako to 
upravuje zákon o rozpočtových pravidlách, avšak pri prechode všetkých záväzkov by sa 
samozrejme muselo prehodnotiť, či tieto sú splatné, uznané, či nie sú premlčané, čo 
v súčasnej dobe posúdiť nevieme. Dodala, že až následne po  prepočte, ktorý stanovuje 
zákon o rozpočtových  pravidlách presným pravidlom, aká môže byť najvyššia 
zaťaženosť Mesta, kde by po prekročení  Mesto prešlo najskôr do ozdravného režimu a  
pokiaľ by neprišlo k náprave, následne by Mesto prešlo do  nútenej správy. Upozornila 
na to, že už v poslednom audite nás audítori upozornili na to, že záväzky všeobecne 
našich mestských podnikov by pri prechode na Mesto tak výrazne zaťažili hospodárenie 
Mesta, hlavne výdavkovú časť, že tam by táto možnosť hrozila. Každopádne treba 
prepočítať uznateľnosť týchto záväzkov.  
  
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala za informácie a odovzdala 
slovo poslancovi RNDr. Jozefovi Paluškovi. 
 
Poslanec RNDr. Paluška – poprosil kolegov a vedenie mesta o spoluprácu pri riešení 
stále opakujúceho sa problému, ktorý z určitého pohľadu reprezentuje aj naše mesto, 
nakoľko  pri príjazde do nášho mesta  cez Chyzerovce,  po 200 až 300 metroch  sa 
nachádza časť, kde je neskutočný a odpudzujúci neporiadok, nad ktorým sa pozastaví 
každý, kto tadiaľ cestuje, čo je cca 30 – 40% návštevníkov  nášho mesta. Z tohto dôvodu 
požiadal o pomoc, nakoľko občania Chyzeroviec sú už bezradní a nevedia  vyriešiť 
situáciu, ktorá sa týka neprispôsobivých spoluobčanov, Rómov, ktorí vo veľkom počte 
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bývajú v pár domoch a znečisťujú okolie nehoráznym spôsobom, najakútnejší problém je 
pri dome č. 69.  Je si vedomý, že uvedenú časť chodia čistiť verejnoprospešní pracovníci, 
ktorí už tiež hlavne v okolí spomínaného domu odmietajú čistenie, nakoľko v jarkoch 
a jeho okolí sa nachádza strašne veľa špiny,  neporiadok a hlavne ľudské exkrementy, 
ktoré tam vylievajú. Okrem iného ich správanie voči okoloidúcim je neprípustné až 
ohrozujúce. Poukázal na to, že keď sa aj očistilo toto prostredie na základe jeho výzvy 
(čo je smutné, aby musel niekto po takýchto ľuďoch upratovať exkrementy), tak o dva 
dni to bolo v takom istom zlom stave.  
Apeloval na nutnosť riešenia situácie a premietol prítomným fotky z tejto mestskej časti  
a okolia spomínaného domu. Opýtal sa prítomných, či si vedia predstaviť bývať 
v blízkosti takéhoto niečoho. Uviedol, že problematiku niekoľko krát riešil aj 
s náčelníkom Mestskej polície, ktorý sa vyjadril, že pokiaľ ich neprichytia priamo pri 
znečisťovaní prostredia, tak nemôžu voči nim zakročiť. Dodal, že čo sa týka Mestskej 
polície vždy vyšli v ústrety, ale problém to vôbec nerieši. Naďalej títo občania ohrozujú 
okoloidúcich a autá, ich psy, ktoré  voľne behajú po ceste a útočia na ľudí. Všetci občania 
mesta, čiže aj Chyzerovčania platia rovnaké dane a všetci si zaslúžia kultúrne a bezpečne 
bývať v našom meste. Upozornil, že túto otázku bude na rokovaniach Mestského  
zastupiteľstva otvárať dovtedy pokiaľ tento problém nebude vyriešený. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – sa vyjadrila, že si je vedomá  vážnosti 
situácie a problémov s týmito občanmi a nepríjemnú skúsenosť s nimi zažila nedávno aj 
ona osobne. Podvečer išla  domov po práci z Mestského úradu pešo, nakoľko vždy takto 
ráno a večer si v pokoji prejde a prezrie mesto a mnoho krát si všimne veci, ktoré je 
potrebné riešiť, ktoré by si inak nevšimla. Začiatkom minulého týždňa išla tiež, tak ako je 
zvyknutá  a stala sa svedkom, kde 10 malých Rómov kopalo do 14-ročného dievčatka. 
Okamžite to riešila a pri myšlienke, že takéto situácie, o ktorých mnoho krát ani nevieme, 
sa stávajú, jej bolo ťažko. Dievča, ktoré bolo obeťou tejto šikany, bolo také vystrašené, že 
mala čo robiť, aby ju upokojila a vysvetlila, že netreba sa takýchto ľudí báť, že sa treba 
brániť a pokiaľ si sami nevieme pomôcť, je tu bezplatná linka Mestskej polície č. 159, 
ktorá v krátkom čase príde občanom tohto mesta na pomoc.  
Následne sa obrátila na prítomných občanov a požiadala ich, aby poučili svoje deti a aj 
oni pokiaľ budú mať akýkoľvek problém , ktorý je v silách Mestskej polície vyriešiť, 
nech volajú číslo 159. Na záver ubezpečila poslanca RNDr. Palušku, že Mestská polícia 
bude určite nápomocná a vždy k dispozícii.  
 
Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová – vyjadrila svoj názor, že by sa už konečne patrilo 
pozerať na neprispôsobivých Rómov  rovnakým metrom ako na iných občanov 
a v prípade takýchto výtržností by pristupovala k nim rovnako ako k ostatným a pokiaľ 
po upozornení by nezjednali nápravu, hneď by ich riešila blokovou pokutou. Uviedla, že 
si je vedomá, že vo väčšine nemajú dostatok finančných prostriedkov a ak by nechceli 
zaplatiť, využila by nejakú možnosť zrážky z finančných prostriedkov, ktoré sú im 
poskytnuté štátom. 
   
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že kedy to bolo také 
jednoduché a dalo by sa vždy konať podľa zákona a zjednať tým aj nápravu, tak by to 
bolo veľmi dobré, ale nakoľko aj pani poslankyňa má predsa skúsenosti s touto skupinou 
občanov, veľmi dobre musí vedieť, že naplniť tieto slová je veľmi ťažké až nereálne. 
Následne požiadala o vyjadrenie k problematike poslanca Mgr. Šíru.  
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Poslanec Mgr. Šíra – reagoval na príspevok poslanca RNDr. Palušku s tým, že aj ostatní 
poslanci MsZ by určite pomohli riešiť situáciu, len musí povedať svoju predstavu riešenia 
a pokiaľ má návrh ako sa to dá riešiť zákonnou cestou, tak určite všetci a aj on osobne 
mu veľmi radi pomôžu zlepšiť život ľuďom z tejto časti mesta. Ďalej uviedol, že čo sa 
týka príspevku poslankyni PaedDr. Ivanovičovej, chce upozorniť, že Mesto Zlaté 
Moravce neposkytuje sociálne slabším spoluobčanom žiadne príspevky, na ktoré by sa im 
mohlo siahnuť.    
 
Poslankyňa Mgr. Uhrinová – uviedla, že nakoľko je na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny riadiacim pracovníkom, kde sa stretáva s takýmito klientmi a okrem toho už 
tretie volebné obdobie je predseda sociálno-zdravotnej komisie, by sa chcela k uvedenej 
téme vyjadriť.  S náčelníkom Mestskej polície niekoľko krát chodili  po bytoch tejto 
komunity a chce poukázať na rozdiel medzi tými, ktorí žijú v Chyzerovciach a tými, ktorí 
bývajú v mestských bytoch na ulici 1. Mája, kde v spolupráci s Mestskou políciou 
a s mestským podnikom Službyt vie vstúpiť do príbytku, nakoľko vlastník týchto bytov je 
Mesto, avšak v Chyzerovciach  nie je majiteľom domov Mesto a pokiaľ tam nedochádza 
k nejakej násilnej trestnej činnosti, nie je oprávnená ani ona za Úrad práce, ani ako 
poslankyňa vstúpiť do cudzieho príbytku a jediní, kto má oprávnenie vstúpiť na cudzí 
pozemok bez súhlasu vlastníka, sú štátni policajti. Ako jediné riešenie, ktoré teraz vidí, je 
vyzvať vlastníka domu a skúsiť túto problematiku riešiť s ním. Dodala, že čo sa týka 
vyplácania finančných prostriedkov v hmotnej núdzi, tieto sa zo štátneho rozpočtu 
vyplácajú vo výške životného minima a z toho dôvodu im na to nie je možné siahnuť. Po 
poslednej novelizácii zákona, všetci, čo žiadajú o  dávku v hmotnej núdzi, musia mať 
zaplatený komunálny odpad  a po potvrdení vydanom na Mestskom úrade, že 
v aktuálnom roku majú zaplatený poplatok za komunálny odpad, im  môže byť sociálna 
dávka vyplatená. Uviedla, že mnoho týchto občanov nemá vyplatený poplatok za 
komunálny odpad aj niekoľko rokov a tieto nedoplatky od nich tiež nevedia vymôcť, 
takže Mestský úrad to rieši splátkovým kalendárom po 5 € mesačne, toto vymáhanie je 
skutočne náročné a doslova mravenčia práca, takže pokuta napr. 100€ je pri sociálnych 
dávkach 200€ asi nevymožiteľná. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  potvrdila slová poslankyne Mgr. 
Uhrinovej, že iné je pokutu vyrubiť, udeliť a iné vymôcť. Ďalej poukázala na to, ako je 
ťažké usmerňovať, komunikovať a riešiť problémy s Rómskou komunitou a porozprávala 
svoje skúsenosti z minulosti, kedy ona sama nemala strach sa postaviť skupine takýchto 
neprispôsobivých občanov  a vydobyť si pred nimi rešpekt.   Dodala, že podstatné pri 
riešení problémov s týmito spoluobčanmi je uvedomiť si, že sa musíme držať v medziach 
zákona.  
 
Poslanec Ing. Holub – uviedol, že po vzhliadnutí fotiek, ktoré premietol poslanec RNDr. 
Paluška  si myslí, že či by nebolo dobré  nahlásiť to aj na hygienu, nakoľko aj nedávno 
bola v  Leviciach rozšírená žltačka a možno na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva  by mohli mať nejaké páky a možnosti, aby sa to odstránilo.    
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že žiada v tomto o spoluprácu 
prednostu MsÚ a právničky mesta, aby preverili možnosti a našli spoločne riešenie v tejto 
situácii a poďakovala poslancom Mestského zastupiteľstva za výmenu postrehov 
a názorov. Následne uzatvorila bod Diskusia a prešla k bodu Interpelácie poslancov.  
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K bodu 34/  
Interpelácie poslancov 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala tých poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby  sa prihlásili o slovo.  
 
Poslanec RNDr. Paluška – uviedol, že chcel interpelovať riaditeľa Technických 
služieb pána Vargu. 
Uviedol, že by sa chcel informovať ohľadom odstavenia kontajneru pred domom č. 69 
v Chyzerovciach, o uvedenú informáciu žiadal dňa 15.09.2014 formou e-mailu na 
základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám  právničku mesta, ktorá mu 
v zákonnej lehote odpovedala, že poskytnutie tejto žiadosti o informácie bolo postúpené 
na Technické služby, nakoľko tieto sú oprávnené odpovedať mi na moju žiadosť, ktorá sa 
týkala pristavenia  kontajneru v mesiaci október 2013 na Chyzeroveckej ulici č. 69. 
Kontajner  stál vyše týždňa pred domom, ktorý tu v bode diskusia spomínal, pred 
domom, pred ktorým je najväčší neporiadok a najväčšia špina. Podľa katastra sa jedná 
o dom pána Rafaela. Dodal, že v rámci bodu Interpelácie, by chcel odpoveď na 
informáciu, že kto bol objednávateľom  kontajnera,  zaujíma ho konkrétna osoba, ktorá 
ho objednala, či mu bol tento kontajner fakturovaný a ak áno,  žiada priložiť fotokópiu 
faktúry a ak na nej nie je uvedené, aj celkovú hodnotu a dobu pristavenia ako aj termín 
úhrady, ak už bol zrealizovaný.  
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala riaditeľa p. Vargu, aby 
preveril tieto informácie a do týždňa písomne informoval poslanca RNDr. Palušku. 
Uvedené informácie žiada zastlať aj na Mesto, nakoľko ju to tiež zaujíma.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že chce interpelovať riaditeľa mestskej 
nemocnice JUDr. Ing. Cimráka.  
Uviedla, že by sa chcela informovať ohľadne verejného obstarávania a to, či má 
nemocnica určenú osobu, ktorá je zodpovedná za verejne obstarávanie.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  sa vyjadril, že mestská nemocnica nemá poverenú žiadnu osobu 
s vereným obstarávaním, verejné obstarávanie riadi osobne. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa spýtala, kto je zodpovedný za to, čo treba obstarať. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -   sa vyjadril, že konkrétne oddelenie dá požiadavku, čo je potrebné  
obstarať a v prípade, že je požiadavka z interného oddelenia, tak túto požiadavku podpíše  
vrchná sestra alebo  primárka oddelenia. Všetky požiadavky sa hromadia u pani 
Weisovej, ktorá zodpovedá za prevádzku a podľa požiadaviek a finančných možností sa 
následne veci objednávajú.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa opýtala, že kto určí kritériá, špecifikáciu tovaru. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že vrchná sestra, alebo primár oddelenia dajú požiadavku 
so špecifikáciou tovaru, na základe toho, či ide o zákazku  1000€, alebo 20 000€ sa tovar 
vyberá. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  položila otázku, že kto vyberá dodávateľa na požadovaný 
tovar 
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. 
JUDr. Ing. Cimrák -   uviedol, že komisia sa skladá z toho, kto podal požiadavku, čiže 
primár alebo vrchná sestra, dvaja administratívni pracovníci a riaditeľ. Dodávateľ sa 
vyberá komisionálne a všetky obstarávania sú zverejnené na internetovej stránke úradu 
pre verejné obstarávanie.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa opýtala, že či má mestská nemocnica nejakú internú 
smernicu, alebo postupuje iba podľa zákona. Ďalej sa opýtala, že sa robí iba krátky 
prieskum na trhu a  akým spôsobom. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že najčastejšie do 1000 euro sa kupujú veci potrebné 
v rámci  administratívy, väčšinou programy, ktoré zabezpečujeme na základe prieskumu 
trhu a dodal, že kupujú väčšinou repasované do tlačiarni.  
  
JUDr. Alžbeta Esterková -  sa opýtala, že je vedený ku každému obstarávaniu aj spis. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -   uviedol, že spis do 1000€ nevedú. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  sa opýtala, či  ponuky, ktoré pri prieskume zistia 
nearchivujú. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že  z ponúk sa vyberá vždy najlacnejšia, ale všetky 
získané ponuky do 1000€ nearchivujú.  Archivuje sa potom len konkrétna objednávka, 
dodací list a faktúra.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa spýtala, že podľa akých kritérií vyberá pán riaditeľ 
ponuky a podľa akých a kým daných kritérií. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -   uviedol, že kritériá vyberá on osobne a úspešnú ponuku vyberá 
podľa najlepšej, najnižšej ceny. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že by sa chcela opýtať na výzvu na dodanie tovaru, 
ktorá bola zverejnená len 4 dni a to od 05.09.2014 do 09.09.2014 s tým, že ponuky je 
potrebné predložiť do 09.09.2014, čo môže  zdokladovať dokumentom, ktorý  má pri 
sebe, čo je printscreen z počítaču tejto výzvy, ktorej výsledok má tiež k dispozícii. 
Opýtala sa, že kto splnil lehotu, či to bolo komisionálne prehodnotené a čo si myslí 
o dobe lehoty, či bola primeraná. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -   uviedol, že do výzvy sa prihlásil jeden uchádzač a to Advokátska 
kancelária JUDr. Cimrák s.r.o., čo sa týka lehoty, podľa jeho názoru je to v poriadku.   
 
JUDr. Alžbeta Esterková – skonštatovala, že teda on je ten uchádzač, ktorý splnil 
lehotu, na čo dostala odpoveď od riaditeľa nemocnice, že áno.  Ďalej sa opýtala, či je 
pravda, že jedno z kritérií na uchádzačov bolo, že musí mať skúsenosti so zastupovaním 
Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach  a ak áno, tak prečo bolo toto kritérium 
(okrem iných) také dôležité.  
 
JUDr. Ing. Cimrák – uviedol, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje  použiť ako 
kritérium na vyhodnotenie ponúk a podmienky účasti  predchádzajúce skúsenosti 
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s uchádzačom alebo záujemcom, ktorý tieto právne služby alebo iné služby poskytuje, 
alebo vykonáva. Dodal, že okrem Advokátskej kancelárie JUDr. Cimrák s.r.o. spĺňajú 
túto požiadavku aj iní. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  skonštatovala, že pokiaľ má správne informácie, tak do 
výzvy sa prihlásila len Advokátska kancelária JUDr. Cimrák s.r.o..  Následne poukázala 
na to, že ak správne pochopila, tak riaditeľ nemocnice nadstavil kritéria uchádzačov, 
vyberal dodávateľa služieb a vyhrala to jeho spoločnosť. Opýtala sa, že či je to tak a či si 
myslí, že je to v súlade s morálkou a so zákonmi.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -   potvrdil, že Advokátska kancelária JUDr. Cimrák s.r.o. bola 
úspešný uchádzač o poskytovanie právnych služieb a dodal, že či je to v súlade so 
zákonmi určí príslušný úrad, tu jeho názor nie je podstatný.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že  sa chce spýtať pána riaditeľa, či pozná pána 
Buša a pána Čiča.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -   odpovedal, že pozná a vie kam pani JUDr. Esterková  smeruje, 
preto až má nejaké otázky, žiada o ich písomné predloženie s tým, že veľmi rád písomne 
na všetko odpovie. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – požiadala ho aby odpovedal, či pozná tieto osoby alebo nie.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -   odpovedal, že pozná. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že natrafila na  jednu zmluvu, na základe ktorej sa 
kupovali prístroje  uzatvorenou so spoločnosťou LONGBOW s.r.o.  Následne sa opýtala 
riaditeľa nemocnice, či pozná túto spoločnosť.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -   odpovedal, že spoločnosť pozná, nakoľko vie, s kým uzatváral 
zmluvu.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa spýtala riaditeľa nemocnice, či má niečo spoločné s touto 
spoločnosťou. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  informoval prítomných, že  čo sa týka tejto zmluvy, tak ide 
o zakúpenie určitých prístrojov na určité oddelenie, ktoré boli  zabezpečené na základe 
požiadavky a  k tomuto verejnému obstarávaniu je vedený celý spis, kde boli doložené 
ďalšie tri ponuky a vyhrala najlacnejšia ponuka a to od spoločnosti LONGBOW s.r.o., 
ktorú oslovil on osobne, nakoľko mu je známe, že pán Čičo vie po poľsky a vie zohnať 
rovnaké prístroje oveľa lacnejšie  ako sú dodávané slovenskými firmami.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa spýtala riaditeľa nemocnice:  ako vedel, že pán Čičo vie 
zohnať prístroje lacnejšie, lebo  bol v minulosti konateľom tejto spoločnosti? 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že lebo ho pozná a ešte raz chce poukázať na to, že 
nemocnica týmto ušetrila 1000€ na jednom prístroji a opýtal sa, že či je to  chyba. Dodal, 
že všetky ponuky môže nakopírovať a poskytnúť, ide o prístroj, ktorý sa dá kúpiť aj tu na 
Slovensku. 
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JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že toto posúdia neskôr a teraz by  chcela zhrnúť 
všetky informácie. Uviedla, že nejde o jeden prístroj, ale  o niekoľko prístrojov 
zakúpených od firmy, v ktorej pôsobil v minulosti ako konateľ aj riaditeľ mestskej 
nemocnice, preto pána Čiča pozná. Dodala, že nevie ako by inak riaditeľ nemocnice 
natrafil na túto firmu, nakoľko predaj takýchto prístrojov ani nič spoločné so 
zdravotníctvom táto spoločnosť nemá v predmete podnikania a nemá zriadenú ani web 
stránku ohľadom takejto veci.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že neporušil žiadny zákon a veci ohľadom týchto 
prístrojov si môže prísť poslankyňa JUDr. Esterková preveriť, všetky požadované 
informácie jej vie zdokladovať a poskytnúť u neho v  Mestskej nemocnici. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že  po vzhliadnutí zmluvy si myslí, že popis 
prístrojov je uvedený nesprávne, nakoľko v zmluve je uvádzaná tlačiareň a pritom tento 
prístroj tlačiareň nie je. Podľa jej názoru verejné obstarávanie nebolo podľa nej správne 
realizované a určite podá podnet na príslušné orgány na prešetrenie. Dodala, že 
Interpeláciu podáva pánovi riaditeľovi aj v písomnej forme, len  chcela verejne poukázať 
na to, že k takémuto uzatváraniu zmluvy došlo.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že zdokladovaním všetkých cenových ponúk naozaj nemá 
problém a bude sa vidieť za koľko, v akých cenách boli ponuky od iných firiem.  Dodal, 
že oslovila ho táto firma, ale aj slovenské firmy, ktoré nevedeli konkurovať ponuke tejto 
spoločnosti, ktorá nosí  prístroje z Poľska.   
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že  ešte by sa chcela pána riaditeľa opýtať, či bol 
niekedy ošetrený v miestnej nemocnici. 
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že samozrejme áno.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa opýtala sa ho na kvalitu poskytovania služieb v mestskej 
nemocnici.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že prieskum spokojnosti robia štvrťročne formou 
dotazníka, takže nemocnica vie doložiť ako sú ľudia spokojní s poskytovaním služieb.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – predniesla prieskum Všeobecnej zdravotnej poisťovne kde 
spokojnosť pacientov od roku 2013 (od doby ako je poverený riadením JUDr. Ing. 
Cimrák) klesla o 20% a to z 74% (rok 2012) na 58% . Následne požiadala riaditeľa 
nemocnice o vysvetlenie tejto situácie.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že on ako riaditeľ nemôže do väčšej miery ovplyvniť 
spokojnosť pacientov. Podľa  jeho informácií vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je 
vedená naša mestská nemocnica ako najlepšia nemocnica vo svojom druhu, okrem 
nešpecializovanej nemocnice v nitrianskom kraji.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa spýtala, že kde by si mohla tieto informácie overiť.  
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že určite sa pani poslankyňa na internetovej stránke 
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k týmto štatistikám prekliká. Ďalej dodal, že každá poisťovňa má ešte vlastné dotazníky 
a nevie podľa čoho boli vyhodnotené tieto výsledky a nerozumie tomu prečo sa pani  
poslankyňa JUDr. Esterková neopýta, čo sa zlepšilo za toto obdobie v nemocnici. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa ešte raz spýtala, že v čom je podľa jeho názoru problém 
pri  tom 20% poklese spokojnosti.   
 
JUDr. Ing. Cimrák -  odpovedal, že na uvedené bude odpovedať písomne, nakoľko pani 
poslankyňa sa k uvedenej téme mala možnosť pripraviť a on tú možnosť nemal, preto si 
musí najskôr informácie overiť, či bol tento prieskum správne pochopený a následne sa 
k tomu  písomne vyjadrí.  
 
Poslanec PaedDr. Husár – interpeloval právničku mesta JUDr. Vozárovú 
Požiadal o bližšie informácie k pozastaveniu územného plánu mesta bývalým pánom 
primátorom Lednárom. Uviedol, že ho zaujíma čo a ako sa v tejto veci plánuje robiť, či 
projektant podal žalobu na Mesto a ako sa vlastne vyvíja táto problematika, nakoľko sa 
o túto vec zaujímajú aj občania mesta.  
 
Právnička mesta, JUDr. Vozárová – uviedla, že čo sa týka projektanta pána Babčana, 
tak Mesto odstúpilo od zmluvy s ním, kde mu bola vrátená aj vypracovaná projektová 
dokumentácia a zároveň ho Mesto vyzvalo na vrátenie poskytnutej zálohy za 
vypracovanie  konceptu územného plánu Mesta Zlaté Moravce vo výške cca 35 000 €.  
Nakoľko spoločnosť Ing. Babčana  EAGLE s.r.o mala voči mestu ešte pohľadávku vo 
výške 14 400 € za zmeny a doplnky k územnému plánu, tieto sme riešili vzájomným 
započítaním a od tejto spoločnosti vymáhame 17693,50 €. Dodala, že od spoločnosti 
EAGLE s.r.o. nemáme žiadnu reakciu, čo sa týka započítavania a podľa ich vyjadrenia 
odstúpenie od zmluvy nepovažujú za platné a chcú rokovať o ďalšom dopracovaní 
územného plánu, ktorý majú záujem doplniť.    
Dodala, že zo strany bývalého vedenia mesta išlo stanovisko, že nedostatky na koncepte 
územného plánu Mesto nebude akceptovať a ďalší priestor na dohodu nevidí. So 
spoločnosťou Eagle s.r.o. zatiaľ osobne nerokovala, ale vedenie mesta  samozrejme  
v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom bude musieť riešiť ako ďalej budeme 
postupovať, nakoľko zadanie je schválené, vypracované sú už aj nejaké podklady 
a rozbory k územnému plánu a nakoľko si myslí, že je na mieste povedať, že tu je  
spoločenský záujem na nový územný plán. Uviedla, že je tu možnosť oprieť sa 
o spracované základy, ktoré sú k územnému plánu pripravené a potrebné bude spraviť 
nové obstarávanie dodávateľa a nájsť riešenie ako získať späť zvyšné  finančné 
prostriedky, ktoré nám spoločnosť Eagle s.r.o. zostane dlžná.    
 
 
Poslanec PaedDr. Husár -  vedenie mesta, kde požiadal primátorku mesta, či by sa 
mohol zrealizovať taký poslanecký prieskum mestského nehnuteľného majetku v správe 
Mesta a ako príklad uviedol - Župný dom, tzv. KOCKA, Centrum Žitava,  budovy na 
Viničnej ulici a podobne. Pomohlo by to poslancom získať prehľad o aktuálnom stave 
týchto budov. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala poslancovi za podnet a 
uviedla, že presne o tomto uvažovala aj ona sama a tiež ju napadlo, že by spolu mohli 
spolu neformálne a prejsť za účelom aktuálneho stavu mestských budov a areálov 
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mestských podnikov.  
 
Poslanec PaedDr. Husár -  interpeloval riaditeľa Technických služieb mesta  
Uviedol, že na októbrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva boli schválené 
Technickým službám  na projektovú dokumentáciu na druhú kazetu skládky 
komunálneho odpadu 40 000€ a preto by sa chcel spýtať, v akom stave je tento projekt 
a v akej výške sa čerpali finančné prostriedky na túto projektovú dokumentáciu. Požiadal 
o písomnú odpoveď. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  vyzvala Ing. Szobiovú a riaditeľa 
Technických služieb, aby sa vyjadrili k interpelácii.  
 
Ing. Szobiová  - uviedla, že schválené finančné prostriedky boli vložené do účelového 
fondu v roku 2014, pričom za projektovú dokumentáciu boli uhradené finančné 
prostriedky vo výške 21840 €.  
 
Riaditeľ Technických služieb, Branislav Varga – uviedol, že stavebný úrad Tesárske 
Mlyňany nám dal súhlas k druhej etape skládkového odpadu na kalvárii, to znamená, že 
nemá výhrady voči  tejto projektovej dokumentácii a v súčasnej dobe prebieha 
posudzovanie na SIŽP v Nitre na príslušnom odbore.  
 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  odovzdala slovo poslancovi PaedDr. 
Petrovičovi, ktorý sa hlásil o slovo. 
 
Poslanec PaedDr. Petrovič -  interpeloval Technické služby. 
Uviedol, že v mene občanov mesta chce poukázať na neosvetlené prechody pre chodcov, 
ktoré sú dosť nebezpečné.  
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslanca PaedDr. Petroviča, 
aby konkretizoval, ktoré  prechody pre chodcov  sú slabo osvetlené.   
  
Poslanec PaedDr. Petrovič -  uviedol, že presne nevie, ale mali by to byť tri prechody 
pre chodcov v centre mesta.  
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že do budúcna prosí 
poslancov, že pokiaľ majú nejaký postreh, alebo požiadavku, tak prosí o konkrétne údaje, 
aby sa vedela k situácii aj ona postaviť. Následne požiadala riaditeľa Technických 
služieb, aby prešiel všetky prechody pre chodcov a zistil, ktoré nie sú dostatočne 
vyznačené a osvetlené. Ďalej požiadala všetkých riaditeľov mestských podnikov, aby 
povedali svoje služobné telefónne číslo, na ktoré sa môžu poslanci Mestského 
zastupiteľstva kedykoľvek obrátiť.  

- Technické služby mesta, Branislav Varga 0917 984 012 
- Službyt, Mgr. Peter Sendlai 0918 816 682 
- MSKŠ, Simona Holubová 0901 708 907  
- Mestská nemocnica, JUDr. Ing. Martin Cimrák  0918 964 951 
- Záhradnícke služby mesta, Marián Tomajko  0905 422 673. 
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Poslanec PaedDr. Petrovič – požiadal o informácie, týkajúce sa dokladov, ktoré 
dostali pre začiatkom Mestského zastupiteľstva ohľadne zmien a doplnkov č. 1 
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala pracovníčku Mestského 
úradu pani Križanovú, aby podala bližšie informácie. 
 
 Pani Križanová, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti -  uviedla, 
že uvedený dokument sa týka oznámenia vo veci začatia prerokovania územnoplánovacej 
dokumentácie – Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Zo 
zákona vyplýva, že územné plány je potrebné aktualizovať každé 4 roky, čo  Nitriansky 
samosprávny kraj rieši Zmenami a doplnkami č.1. Z uvedeného dôvodu  začal Nitriansky 
samosprávny kraj prerokovanie predmetných zmien a doplnkov a Mesto Zlaté Moravce 
ako dotknutá samospráva v zmysle § 22 a § 33 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov v určenej lehote t.j. k 31.1.2015 podáva požiadavky na 
zapracovanie do zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.  
Ďalej uviedla, že tieto zmeny a doplnky sú zverejnené na stránke Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a na koľko  materiál má skoro 500 strán, poprosila  kolegov 
z príslušných referátov, ktorých  sa táto problematika týka, aby predložili svoje návrhy, 
ktoré boli následne spoločne zapracované.  
Požiadavky o zapracovanie do Zmien a doplnkov č. 1  ÚP  regiónu Nitrianskeho kraja 
boli predložené  zo strany Mesta Zlaté Moravce do textovej časti ako aj do záväzných 
regulatívov územného kraja v oblasti Rozvoja nadradeného technického vybavenia – 
Energetika,  Odpadové  hospodárstvo, v oblasti Priemyslu a stavebníctva, v oblasti 
Zdravotníctva a v oblasti Starostlivosti o životné prostredie. 
Prítomných upozornila hlavne na najdôležitejšie témy týkajúce sa Mesta Zlaté Moravce 
a to je: 

- Zachovanie zdravotnej starostlivosti v meste Zlaté Moravce ako aj pre jeho        
     spádové obce 

- Podpora ochrany životného prostredia v meste Zlaté Moravce  (ochrana ovzdušia,   
      udržiavanie ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu), aj z toho, že     
      v poslednom období sa rieši problematika zamedzenia budovania kogeneračných  
      zdrojov na výrobu elektriny a tepla. 

 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala za prednesenú informáciu 
poslancom MsZ, ktorá bola podaná tu priamo na rokovaní, nakoľko komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve sa schvaľovali len teraz.  
 
Poslanec RNDr. Paluška – interpeloval Technické služby mesta 
Interpelácia sa týkala nefunkčného rozhlasu v mestskej časti Chyzerovce. Požiadal 
o riešenie tohto  dlhodobo neriešeného nefunkčného rozhlasu. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že ďakuje poslancovi za to, že 
sa o tento problém zaujíma a  uvedomuje si, že je najvyšší čas  riešiť túto situáciu, 
nakoľko aj ju občania zastavujú nielen z mestskej časti  Chyzerovce, ale aj z iných časti 
nášho mesta, kde rozhlas vôbec nefunguje. Následne požiadala riaditeľa Technických 
služieb pána Vargu, aby sa vyjadril k prednesenému problému a aby navrhol aj možné 
riešenie. 
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Riaditeľ Technických služieb, Branislav Varga – sa k uvedenej veci vyjadril, že 
nakoľko rozhlasové vedenie je zastaralé je na čase uvažovať nad riešením, či by nebolo 
lepšie staré nahradiť bezdrôtovým rozhlasom,  toto riešenie by podľa jeho názoru bolo 
najlepšie. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala na cenu navrhovaného 
riešenia. 
 
Riaditeľ Technických služieb, Branislav Varga – uviedol, že aktuálnu cenu v súčasnej 
dobe nepozná, ale v minulosti keď si robil prieskum podobných zariadení, tak cena sa 
pohybovala cca 6-7 tisíc Eur.  
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že podľa jej názoru, keď sa to 
pohybuje v takýchto cenách, netreba čakať a situáciu nefunkčného rozhlasu treba riešiť a 
cez verejné obstarávanie zabezpečiť bezdrôtový rozhlas pre mesto Zlaté Moravce, 
pretože  keby sa tento problém riešil  už včera, aj tak je už neskoro. Následne ukončila 
bod Interpelácie poslancov a prešla k bodu Schválené uznesenia. 
 
K bodu 35/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala predsedu návrhovej komisie 
poslanca RNDr. Palušku, aby informoval prítomných o prijatých uzneseniach.  
 
Poslanec RNDr. Paluška – uviedol, že všetky uznesenia mestského zastupiteľstva boli 
schvaľované v súlade s rokovacím poriadkom, s výnimkou uznesenia k bodu 13, ktoré 
schválené poslancami Mestského zastupiteľstva nebolo.   
 
Schválené uznesenia: 
 

Uznesenie č. 9/2015  
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že  Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 2. zasadnutí MZ 
konaného dňa 22.01.2015 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 10/2015  

z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 22.01.2015 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Klaudiu Ivanovičovú a p. poslanca Mareka 
Holuba 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 11/2015  
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 22.01.2015 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Palušku 
za členov: p. poslanca Romana Šíru  a p. poslanca Pavla Petroviča 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 12/2015  

z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 22.01.2015 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 2. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 2. MZ bezo zmien 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 13/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 
2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 a  
s ch v a ľ u j e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 na 
dátumy 26.február, 23. apríl, 18. jún, 17. september, 19. november, 17. december 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 14/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 
tretej vety a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 
5 tretej vety a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení. 
p o v e r u j e 
poslanca PaedDr. Dušana Husára zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej 
vety a ods. 6 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015                  Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 15/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
_______________________________________________________________________ 
Návrh na určenie platu primátorky mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
plat primátorky mesta Zlaté Moravce 
u r č u j e 
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 
primátorky vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2013 824,00 x 2,53). 
K fixnej čiastke mestské zastupiteľstvo priznáva odmenu vo výške 40 % , čo predstavuje 
celkový plat vo výške 2919,00 Eur s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 
02.01.2015. 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015                        Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 16/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Znovuzvolenie  prísediaceho pre Okresný súd Nitra 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na znovuzvolenie Ľudmily Šimekovej,  nar. 31.7.1946, bytom Slov. armády 31, 
953 01 Zlaté Moravce  za prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2015-
2019 
v o l í  
Ľudmilu Šimekovú,  nar. 31.7.1946, bytom Slov. armády 31, 953 01 Zlaté Moravce  za 
prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2015-2019 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 17/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií  
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľbu členov komisií  
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
z r i a ď u j e  
stále komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach 
v o l í  
za členov stálych komisií 
 
1.Komisia finančná 
  členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr.Ivona Vicianová , PaedDr. Klaudia   
  Ivanovičová ,  MVDr.Marta Balážová,  Mgr. Roman Šíra 
  členovia z radov odborníkov: Ing. Erika Gráczová, Helena Dubajová,  Henrieta       
  Jančovičová Holá 
 



54 
 

2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr. Denisa Uhrinová,   
   MUDr. Oto Balco, Vladimír Klučiar 
   členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, MUDr. Rastislav Šindler, 
PhDr.    
   Zita Záhorská 
    
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   členovia z radov poslancov : PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič,  
JUDr.     
   Pavel Dvonč, RNDr. Jozef Paluška 
   členovia z radov odborníkov:   Mária Ďurčeková, Bc. Roman Gálik, Ing. Marián Pánik 
 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   členovia z radov poslancov : JUDr. Alžbeta Esterková , Mgr. Michal Cimmermann, 
Ing.    
   Ján Adamec, Mgr. Roman Šíra 
   členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Bc. Martin Raček, Ing. 
Radovan  
   Štekl 
   
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   členovia z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Ing. Marek 
Holub,  
   Vladimír Klučiar 
   členovia z radov odborníkov: Ing. Ján Valach, Ing. Ľubomír Gábriš, Ing. Ivan 
Jedlovský 
 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   členovia z radov poslancov : Ing. Karol Švajčík, RNDr. Jozef Paluška, Ivan Madola,  
   PaedDr. Dušan Husár 
   členovia z radov odborníkov: Ladislav Vaškovič, Michal Kukučka, Emil Hudák 
 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   členovia z radov poslancov : Ivan Madola , PaedDr. Dušan Husár , Ing. Marek Holub 
   členovia z radov odborníkov:  Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová 
 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   členovia z radov poslancov : PaedDr.Dušan Husár , Ing. Karol Švajčík, JUDr.Pavel  
Dvonč, Denisa Uhrinová , Mgr. Michal Cimmermann 
                          

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 18/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach prednostom MsÚ  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o  
informáciu o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach prednostom MsÚ  
b e r i e   n a  v e d o m i e  
informáciu o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach prednostom MsÚ  
 
1.Komisia finančná 
   Sekretár komisie : Ing. Iveta Szobiová 
 
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   Sekretár komisie : Ing. Daniel Bielik 
    
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   Sekretár komisie : Mgr. Katarína Nociarová 
 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   Sekretár komisie : Ing. Peter Kmeť 
   
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   Sekretár komisie : Jana Križanová 
 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   Sekretár komisie : Alexandra Borčániová 
 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   Sekretár komisie : PhDr. Marián Takáč 
 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   Sekretár komisie :  
                                       

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 19/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
________________________________________________________________________ 
Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce 
z r i a ď u j e  
výbory mestských častí v Zlatých Moravciach 
v o l í  
za členov výborov 
 
V. Výbor mestskej časti č. I.  zahŕňa ulice: 

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, 
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), 
A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za 
majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka,  Sama 
Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, 
Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, 
Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, 
Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, Dobšinského,  E. M. Šoltésovej, 
Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, 
Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské 
nábrežie 
Členovia výboru z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, 
MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič,  Ing. Ján 
Adamec 
 

VI. Výbor mestskej časti č. II.  zahŕňa ulice: 
1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, 
Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, 
Nitrianska,  Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, 
Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, 
Tehelná, Martinský breh, 
Členovia výboru z radov poslancov :PaedDr. Dušan Husár, JUDr. Alžbeta Esterková, 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, 
Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra 
 

VII. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť Chyzerovce)  zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka 
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova 
Člen výboru z radov poslancov : RNDr. Jozef Paluška 
 

VIII. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: 
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,  
Člen výboru z radov poslancov : Ing. Marek Holub 
Členovia:  
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s ch v a ľ u j e 

e) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ I.  navrhnúť 1 člena do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 6-12) 

f) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ II.  navrhnúť 1 člena do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 9-18) 

g) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ III.  navrhnúť 4-6 členov do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7) 

h) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ IV.  navrhnúť 4-6 členov do výboru 
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7) 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
   
 

 
Uznesenie č. 20/2015 

z   2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 22.01.2015 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a  zásady odmeňovania 
členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.1.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a  zásady odmeňovania 
členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií  
s c h v a ľ u j e  
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a  zásady odmeňovania členov 
komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií v predloženom znení 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 21/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
________________________________________________________________________ 
Návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste 
s c h v a ľ u j e  
zástupcov zriaďovateľa na delegovanie členov rady škôl a školských zariadení  
nasledovne, ktorých je zriaďovateľom obec a návrh na jedného delegovaného zástupcu 
obce, v ktorej má škola sídlo nasledovne: 

 Mgr. Roman Šíra, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, PaedDr. Klaudia 
Ivanovičová do Rady školy pri Základnej škole na Mojmírovej ulici č. 2 v Zlatých 
Moravciach 

 Ing. Marek Holub, Ivan Madola, JUDr. Alžbeta Esterková, MUDr. Oto Balco do 
Rady školy pri Základnej škole na Pribinovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach 

 Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová, PaedDr. 
Dušan Husár do Rady školy pri Základnej škole  na Robotníckej ulici č. 25  
v Zlatých Moravciach 

 JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Michal Cimmermann, PharmDr., JUDr. Ivona 
Vicianová do Rady školy pri Materskej škole na Štúrovej ulici č. 15 v Zlatých 
Moravciach 

  PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Michal Cimmermann  do 
Rady školy pri Materskej škole  na Žitavskom nábreží  č.1 v Zlatých Moravciach 

 Ing. Karol Švajčík, Vladimír Klučiar, PaedDr. Klaudia Ivanovičová  do Rady 
školy pri Materskej škole na Kalinčiakovej ulici  č. 12 v Zlatých Moravciach  

 RNDr. Jozef Paluška, Ing. Ján Adamec do rady školy pri Materskej škole na 
Slnečnej ulici  č.2  v Zlatých Moravciach 

 Ing. Marek Holub do Rady školy pri Materskej škole na Parkovej ulici  č. 2 
v Zlatých Moravciach 

 Vladimír Klučiar, MVDr. Marta Balážová, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. 
Pavol Petrovič do Rady školy pri Základnej umeleckej škole na ulici J. Kráľa č. 4 
v Zlatých Moravciach 

 Ivan Madola do Rady školy pri Centre voľného času  na Rovňanovej ulici č. 7 v 
Zlatých Moravciach  

 

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 22/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
Návrh na delegovanie zástupcov Mesta do Mestskej školskej rady v Meste  Zlaté   
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na delegovanie zástupcov Mesta do Mestskej školskej rady v Meste  Zlaté   
Moravce 
s c h v a ľ u j e  
PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú a PaedDr. Dušana Husára ako zástupcu Mesta do Mestskej 
školskej rady v Meste Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                                    Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 
 
                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 

 
Uznesenie č. 23/2015 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   22.01.2015 

________________________________________________________________________ 
Schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018 
 s c h v a ľ u j e   
sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ: 
1. Ing. Serafína Ostrihoňová, , primátorka Mesta Zlaté Moravce 
2. zástupca primátorky mesta, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
3. PaedDr.Klaudia Ivanovičová, poslankyňa Mesta Zlaté Moravce 
4. Mgr. Roman Šíra, poslanec Mesta Zlaté Moravce 
 s c h v a ľ u j e   
rečníkov na občianskych pohreboch: 
1. Marián Tomajko, riaditeľ ZsM Zlaté Moravce 
2. Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta Zlaté Moravce 
 s c h v a ľ u j e   
účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ: 
1. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce 
2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce 
3. Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach 
4. Tatiana Kováčová, učiteľka Materskej školy na Žitavskom nábreží v Zlatých 
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Moravciach 
5.Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach 
6. Soňa Meňhertová, zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 

 
Uznesenie č. 24/2015 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   22.01.2015 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.1.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd  217/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 217/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce 
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté 
Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 25/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 
o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.1.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 219/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 219/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 
o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území 
mesta Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Uznesenie č. 26/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, 
ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní 
petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 222/14/44-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 222/14/44-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým 
sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
mesta Zlaté Moravce 
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z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, 
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 
a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie č. 27/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 
o celomestskej  deratizácii  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 224/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 1/2000 o celomestskej  deratizácii  
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 224/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 
o celomestskej  deratizácii  
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej  deratizácii  
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 28/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 
o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 288/14/4403-2 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 288/14/4403-2 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 
o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce  
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté 
Moravce 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 29/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 
o používaní mestských symbolov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 225/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 1/1999 o používaní mestských symbolov  
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 225/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 
o používaní mestských symbolov  
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 o používaní mestských symbolov v znení jeho 
Novelizácie č. 1 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 30/2015 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   22.01.2015 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 226/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 
v y h o v u j e 
protestu prokurátora Pd 226/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 
v znení jeho Dodatku č. 1 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 

 
Uznesenie č. 31/2015 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   22.01.2015 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 
z r u š u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 32/2015 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   22.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o organizačných zmenách na MsÚ  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ za obdobie januára 2015 
b e r i e   n a     v e d o m i e  
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ za obdobie januára 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 33/2015  
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 22.01.2015 
 
Podpora referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa 
22.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
podporu referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 
p o d p o r u j e 
referendum o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 a vyzýva občanov mesta, aby sa 
na ňom zúčastnili a aby využili právo zobrať osud svojej krajiny do vlastných rúk a tak 
podporili tradičné hodnoty slovenskej rodiny. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015 
 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 
 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 



K bodu 36/ 
Záver 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva, riaditeľom mestských podnikov, Základných škôl 
a Materských škôl, všetkým pracovníkom Mestského úradu, všetkým zúčastneným 
Zlatomoravčanom, za účasť na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré zároveň aj 
ukončila. 

Zlaté Moravce 30.01.2015 

. I 
Zapísala: y i / . · 
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Silvia Svajčíková 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
Primátorka mesta 
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............ ~tl.'ľ'.~.r..ť.(/~ ............ . 

PaedDr. Klaudia lvanovičová 
Overovateľ zápisnice 
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Ing. Miroslav Šlosár 
Prednosta MsÚ 

%k-. ....... /.!čh. ........................ . 
Ing. Marek Holub 

Overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 22. januára 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primá torka mesta: 
Ing. Serafina Ostrihoňová 

Prednosta MsÚ: 
Ing. Miroslav Šlosár 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

Poslanci MZ: 

V1 I (!;-r1 q , 
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VPA· ... „ ...... r ·r ········„············· 
. , ----1. Ing. Ján Adamec ································· 

2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

4. Mgr. Michal Cimmermann 

••• „ •• „„.„.~ •• „„„„„. 

. .... $.sí..~ 
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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 

····~~;······· 
„ ...... 9.~PP.,ft.\Jt°ZDL{;dv 7 ············· ················ 

12. RNDr. Jozef Paluška ········································· 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

.. „ .. ~(5?... .............. . 
c/ / 
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····················· './················ -....:> 

15. Ing. Karol Švajčík d:·· ~ -~ 
. .. „ ......... ~ .... „ ..... . 

16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová os P~Q VF IJL/\Jr:tJ.4 ................................ 



Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 

Branislav Varga 

Marián Tomajko 

Mgr. Peter Sendlai 

Simona Holubová 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. Michal Borkovič 

Ing. Miroslav Košút 

Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína Nociarová 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 

Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 

Viera Sykorová 

Ivana Homolová 
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Mgr. Eva Bieliková .................................. 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

·····0i··· ········ ·············· .... .;b ................... . Gejza Hlavatý 

!~ ~P.~· . l~ľ.~ .P. .. . /f P.r:n 1~.hui 
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