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

Z á p i s n i c a  
 

z  36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  14.08.2014  
 
 
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.1-36MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 

volebné obdobie 2014-2018 (mat. č.2-36MZ -2014) 
11. Návrh na určenie volebných obvodov v Meste Zlaté Moravce na komunálne 

voľby 2014 a určenie počtu poslancov (mat. č.3-36MZ -2014) 
12. Návrh na použitie rezervného fondu (mat. č.4-36MZ -2014) 
13. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 

organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. 
č.5- 36MZ -2014) 

14. Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce – stavba a pozemky v k.ú. Kopanice 
v obci Hodruša- Hámre  (mat. č.6-36MZ -2014) 

15. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre – 
rekreačná chata   súpisné  číslo   č.  62,   pozemky čísla parciel  446/1, 446/2 a 
447/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   
obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.8-36MZ -2014) 

16. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.7-36MZ -2014) 
17. Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie 

účelového fondu mesta (mat. č.9-36MZ -2014) 
18. Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii 

Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených 
splátkových kalendároch na záväzky po lehote splatnosti (mat. č.10-36MZ-2014) 

19. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 778/2014 „Informácia 
o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté 
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Moravce a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého výkon 
primátor mesta pozastavil (mat. č.11-36MZ -2014) 

20. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 779/2014 „Návrh na zníženie 
nájomného na 1 EURO mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre STELLA DSS 
n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, ktorého výkon primátor mesta pozastavil 
(mat. č.12-36MZ -2014) 

21. Prerokovanie výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov (mat. č.13-
36MZ -2014) 

22. Vystúpenia občanov 
23. Rôzne 
24. Diskusia 
25. Interpelácie poslancov 
26. Schválenie uznesenia 
27. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských 
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na   
36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 14.08.2014 o 15:15 hod. 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 36. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  14.08.2014.  
 

 

K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil za overovateľov zápisnice z 36. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.08.2014: poslanca Ing. Petra Lisého 
a Vladimíra Klučiara.                                 
   
 
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 36. zasadnutia MsZ zo dňa 14.08.2014 sa nikto 
z poslancov MsZ neospravedlnil. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
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K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie 
 
Primátor mesta  navrhol členov komisie a následne dal hlasovať za  uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: poslanca Šeptáka 
za členov:  poslanca Záchenského a  poslankyňu Uhrinovú 
 
Za: 18 (Tonkovič, Vicianová, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, Rumanko, 
Madola,  Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Klučiar, Lisý, Petrovič, Uhrinová,  
Husár) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval:  1 (Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
Ďalej vyzval poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh k programu, aby ho 
predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme 
spolu s návrhom uznesenia. 
 
Poslanec Rumanko – podal štyri návrhy na zmenu programu zasadnutia MsZ  

1. Posunúť bod č. 19 v programe rokovania na bod v poradí č. 10 - Prerokovanie 
a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 778/2014 „Informácia o jednostrannom 
započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého výkon primátor mesta 
pozastavil (mat. č.11-36MZ -2014) 

2. Posunúť bod č. 20 v programe rokovania na bod v poradí č. 11 - Prerokovanie 
a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 779/2014 „Návrh na zníženie nájomného 
na 1 EURO mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre STELLA DSS n.o. ul. 
Bernolákova 22 Zl. Moravce, ktorého výkon primátor mesta pozastavil 

3. Posunúť bod č. 21 v programe rokovania na bod v poradí č. 12 - Prerokovanie 
výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. P-
53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov 

4. Za  bod č. 14 ( podľa pozvánky v pôvodnom znení) zaradiť  bod rokovania - 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v časti pozemku parcely KN 
registra „E“ parcelné číslo 5616 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 52,17 
m2 pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela registra „C“ č. 1918/2 na 
Hviezdoslavovej ul. zapísanej v LV 5417 – pre manželov Ing. Máriu Kesegovú 
a Ing. Júliusa Kesega 

Prednosta MsÚ  – uviedol, že toto Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané z dôvodu, že 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení musí Mestské zastupiteľstvo  
najneskôr 90 dní pred voľbami určiť volebné obvody,  počet poslancov na celé volebné 
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obdobie a rozsah výkonu funkcie primátora. Dodal, že body navrhnuté poslancom 
Rumankom sú zahrnuté v pozvánke z dôvodu, že na Mestský úrad bola doručená žiadosť 
niektorých poslancov o zvolanie MsZ za účelom potvrdenia týchto uznesení. Nakoľko by 
sa museli zvolávať dve MsZ za sebou, vedenie mesta sa rozhodlo zaradiť tieto body do 
tohto MsZ. Poukázal na to, že táto žiadosť o zvolanie MsZ bol napísaná tým istým 
písacím strojom, ktorými boli napísané  žiadosti spoločnosti STELLA DSS n.o. 
o zníženie nájomného na 1 €, ako aj žiadosť o započítaní vzájomných pohľadávok 
a materiál, ktorý bol poskytnutý  a pripravený pani Džmúrovou k týmto  bodom  na 
poslednom MsZ. 
Uviedol, že na základe tohto poznatku sa informoval kým bola žiadosť o zvolanie MsZ  
doručená. Na podateľni dostal informáciu, že žiadosť o zvolanie MsZ doniesla pani  
Džmúrová. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že MsZ sa môže konať aj na  žiadosť 
minimálne v našom prípade siedmich poslancov. Nie,  že  občan, alebo pani Džmúrová  
sa rozhodne, napíše žiadosť a pre podpisy si obehne  poslancov.  
Následne požiadal poslancov, že už len z tohto dôvodu ich žiada, aby  prioritou ostali 
body, ku ktorým bolo zvolané toto MsZ a dodal, že body, ktoré žiada prerokovať 
poslanec Rumanko sú  v programe rokovania tiež. 
Poslanec Hollý – reagoval , že zákon nehovorí o tom, kto má doniesť do podateľne 
žiadosť, ktorá  je podpísaná  zákonom stanoveným počtom poslancov.   
Poslankyňa Vicianová – uviedla, že spoločnosť STELLA DSS n.o.  oslovila všetkých 
poslancov, aby znova prerokovali a potvrdili tieto uznesenia. Nakoľko je poslankyňou ich 
volebného obvodu, vyjadrila sa k tejto žiadosti a vysvetlila, že k potvrdeniu uznesení je 
potrebné, aby bolo zvolané MsZ do dvoch mesiacov od vetovania uznesení. Z dôvodu 
pracovnej vyťaženosti jej, ako aj kolegov poslancov, požiadala pani Džmúrovú, aby 
napísala túto žiadosť s tým, že poslancov MsZ osloví a podpisy vyzbiera ona osobne, čo 
aj urobila. Dodala, že podľa jej názoru je úplne jedno či je to napísané na počítači, alebo 
na stroji, kto to písal a odniesol žiadosť, dôležité je, že boli o tom oboznámení poslanci 
MsZ, ktorí s tým súhlasili a na znak toho žiadosť podpísali.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že sa nechce viac vyjadrovať k tejto veci a uvedené povedal 
len pre informáciu občanov, aby si aj oni vedeli vytvoriť vlastný názor. Ďalej dodal, že čo 
sa týka štvrtého návrhu poslanca Rumanka,  odpredaj pozemku manželom Kesegovým,  
tento návrh bol prerokovaný niekoľko krát na komisii podnikateľskej, kde nebol 
doporučený odpredaj pozemku a výstupom bolo, že Mesto odkúpi nehnuteľnosť od 
manželov (na základe dohody s manželmi ), kde suma bude rozdelená na 5 splátok, na 
najbližších 5 rokov, aby nebol zbytočne zaťažený rozpočet mesta. Komisia sa zhodla na 
tom, že budovu tam Mesto nechce nakoľko je stará a zbytočne špatí centrum. 
Poslanec Rumanko -  uviedol, že pokiaľ on má informácie tak manželom Kesegovým 
prisľúbil aj  primátor mesta odpredaj pozemku. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za prvé tri návrhy poslanca Rumanka : Presunúť body 
rokovania č. 19,20,21 ako body č. 10,11,12: 
Za: 10  
Proti: 0 
Zdržali sa: 9 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh poslanca Rumanka bol 
schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za štvrtý návrh poslanca Rumanka : Za aktuálny bod 14 
zaradiť  bod rokovania: Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo 
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vlastníctve mesta Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej – pre manželov Ing. Máriu 
Kesegovú a Ing. Júliusa Kesega 

 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh poslanca Rumanka bol 
schválený. 
 
Poslanec Lisý – podal návrh, aby Návrh na určenie volebných obvodov v Meste Zlaté 
Moravce na komunálne voľby 2014 a určenie počtu poslancov bol presunutý na 
septembrové MsZ nakoľko má  iný názor ako je predložený návrh, niektorí poslanci tiež 
nie sú ešte rozhodnutí, takže by týmto získali čas na prípravu iného  návrhu.  
JUDr. Vozárová – vysvetlila poslancovi Lisému, že toto Mestské zastupiteľstvo bolo 
zvolané hlavne z dôvodu, že podľa príslušných právnych predpisov musí Mestské 
zastupiteľstvo  najneskôr 90 dní pred voľbami určiť rozsah výkonu funkcie primátora 
a tiež volebné obvody,  počet poslancov na celé volebné obdobie. Termín vyprší 
18.08.2014, takže nie je možné, aby sa o tomto návrhu rokovalo v septembri.  
Poslanec Lisý – stiahol svoj návrh. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení schválených pozmeňovacích návrhov:  
Za: 17 (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Rumanko, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Hritz, Hollý, Husár, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0   
Nehlasovali : 2 (Lisý, Tonkovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva 
v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený. 
 
 
Schválený program rokovania: 

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.1-36MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 778/2014 „Informácia 

o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté 
Moravce a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého výkon 
primátor mesta pozastavil (mat. č.11-36MZ -2014) 

11. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 779/2014 „Návrh na zníženie 
nájomného na 1 EURO mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre STELLA DSS 
n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, ktorého výkon primátor mesta pozastavil 
(mat. č.12-36MZ -2014) 
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12. Prerokovanie výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov (mat. č.13-
36MZ -2014) 

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 
volebné obdobie 2014-2018 (mat. č.2-36MZ -2014) 

14. Návrh na určenie volebných obvodov v Meste Zlaté Moravce na komunálne 
voľby 2014 a určenie počtu poslancov (mat. č.3-36MZ -2014) 

15. Návrh na použitie rezervného fondu (mat. č.4-36MZ -2014) 
16. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 

organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. 
č.5- 36MZ -2014) 

17. Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce – stavba a pozemky v k.ú. Kopanice 
v obci Hodruša- Hámre  (mat. č.6-36MZ -2014) 

18. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v časti pozemku parcely KN 
registra „E“ parcelné číslo 5616 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 52,17 
m2 pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela registra „C“ č. 1918/2 na 
Hviezdoslavovej ul. zapísanej v LV 5417 – pre manželov Ing. Máriu Kesegovú 
a Ing. Júliusa Kesega 

19. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre – 
rekreačná chata   súpisné  číslo   č.  62,   pozemky čísla parciel  446/1, 446/2 a 
447/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   
obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.8-36MZ -2014) 

20. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.7-36MZ -2014) 
21. Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie 

účelového fondu mesta (mat. č.9-36MZ -2014) 
22. Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii 

Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených 
splátkových kalendároch na záväzky po lehote splatnosti (mat. č.10-36MZ-2014) 

23. Vystúpenia občanov 
24. Rôzne 
25. Diskusia 
26. Interpelácie poslancov 
27. Schválenie uznesenia 
28. Záver 

 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 35. MsZ, aby podali stanovisko 
k tejto zápisnici. 
 
Poslanec Chládek - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal. Ďalej 
navrhol, aby pri jednotlivých hlasovaniach bolo uvedené za čo sa hlasuje. 
Poslanec Šepták – sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a upozornil na nedostatky, ktoré boli 
odstránené, následne ju na znak súhlasu podpísal. 
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K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom o  podanie informácie o plnení uznesení z 35. MsZ. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 35. MsZ bolo prijatých 32 uznesení, z toho splnených 
bolo  24 uznesení a 6 uznesení sa priebežne plní a 2 unesenia neboli podpísané. 
 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že odpovede na interpelácie poslancov boli podané ústne 
priamo na rokovaní 35. MsZ, ostatné boli zodpovedané písomnou formou. Následne 
požiadal  poslancov, že ak majú nejaké pripomienky, aby sa vyjadrili. 
 
Poslanec Petrovič -   uviedol, že  nedostal odpoveď na jeho interpeláciu týkajúcu sa  
prevodu pozemkov, ktoré boli účelovo viazané (pozemky  pod tenisovými kurtami), ako 
je možné, že sa to urobilo bez vedomia mesta,  keď mesto má predkupné právo 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že k uvedenej veci bolo pracovné stretnutie, takže vedenie 
mesta preverí, prečo nebola zaslaná odpoveď na interpeláciu z príslušného oddelenia. 
 
Po následnej diskusii k uvedenej téme, kde poslanec Petrovič uviedol viac  nejasnosti-   
prečo doteraz nebolo spomenuté, že na mesto prišla žiadosť- ponuka na odkúpenie, prečo 
nebola táto prejednaná na príslušnej komisii, prečo mesto v tejto veci nekoná. 
Podľa jeho slov je na zamyslenie, či vedenie mesta dostatočne chráni mestský majetok. 
Poslancovi  Petrovičovi bolo vedením mesta prisľúbené, že  všetky informácie k tejto 
problematike budú preverené a odpoveď so spracovanými informáciami mu bude 
v najbližšej dobe zaslaná a v prípade ďalších nejasností sa môže zastaviť na Mestskom 
úrade, kde mu budú tieto zodpovedané.  Uvedený materiál sa môže následne poskytnúť aj 
ostatným poslancom do najbližšieho MsZ .  
 
Poslankyňa Vicianová  - uviedla, že odpoveď na interpeláciu dostala a posunula ju 
Občianskemu združeniu, ktoré ju požiadalo o túto informáciu.  
 
Poslanec Galaba -  sa vyjadril k interpelácii poslanca Petroviča, že pokiaľ on má 
informácie, tak Paluškovci iba prenajali pozemky tretej osobe. Treba uvedenú informáciu 
preveriť. Následne dodal, že súhlasí s poslancom Petrovičom, že ak prišla na mesto 
žiadosť o spätné odkúpenie, tak mala byť prerokovaná na MsZ.  
 
Poslanec Tonkovič – uviedol, že žiadal riešiť opravu cesty na ulici Družstevnej, ktorá je  
v havarijnom stave, ako aj úpravu ihriska, zatiaľ je situácia nezmenená. 
 
Poslanec Lisý -  uviedol, že nedostal odpoveď na interpeláciu ohľadom toho, že kto 
povolil výstavbu garáže umiestnenú v križovatke na ulici Hviezdoslavova, smerom od 
Továrenskej po Hviezdoslavovu. 
 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že na podrobné vysvetlenie a nahliadnutie do spisu ponúkol 
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poslancovi Lisému stretnutie na Mestskom úrade. Ďalej dodal, že budúci týždeň 
dohliadne na to, aby mu odpoveď bola hneď zaslaná. Ubezpečil poslanca, že spis 
k stavbe preveroval a musí skonštatovať, že sú splnené všetky zákonom stanovené 
náležitosti.  
 
Poslanec Rumanko -  uviedol, že odpoveď na svoju interpeláciu dostal, ale požiadal Ing. 
Košúta o doplnenie  interpelácie o metodické študijné materiály, ktoré potom žiada zaslať 
aj ostatným kolegom.  
 
 
K bodu 10/ 
Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 778/2014 „Informácia 
o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté Moravce 
a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého výkon primátor 
mesta pozastavil (mat. č.11-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada zobrala na vedomie pozastavenie tohto 
uznesenia a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  
Poslanec Rumanko -  uviedol, že podľa jeho názoru zdôvodnenie uvedené k 
nepodpísaniu uznesenia si protirečí, pretože ďalší paragraf  v Zákone o obecnom zriadení  
uvádza, že mesto musí chrániť a zveľaďovať majetok.  Bolo citované len to, čo 
vyhovovalo zdôvodneniu nepodpísania. Uviedol, že pani  Džmúrová doložila 
a odovzdáva to ako prílohu k uzneseniu krycí list rozpočtu kúrenia vo výške 50 683,20€. 
Tento krycí list bol doručený na Mestský úrad 07.08.2014. Táto škoda bola spôsobená 
deštruktívnym odpálením liatinových radiátorov a rozvodov. Ďalej dodal, že v čase kedy 
mesto žiadalo doložiť krycí list ku spôsobenej škode nemohla Stella túto požiadavku 
splniť nakoľko presný rozpočet na kúrenie si mohli dať vypracovať až potom ako im 
mesto dňa 01.07.2014 odovzdalo kľúče od budovy.  Uviedol, že disponuje fotografiami, 
ktoré dokumentujú spôsobenú škodu a je zhrozený z takéhoto deštruktívneho prístupu 
a je toho názoru, že pokiaľ by mesto chcelo chrániť svoj majetok a zveľaďovať tak ráta 
s tým, že do budúcna budovu prenajme a radiátory postupne vymení.   
Na základe uvedeného navrhuje MsZ potvrdiť uznesenie číslo 778/2014. 
Primátor mesta -  uviedol, že odstránenie vykurovacieho systému bolo potrebné 
z dôvodu že nezisková spoločnosť STELLA DSS zabudla zabezpečiť vypustenie vody 
z radiátorov čo spôsobilo, že v zime voda zamrzla a radiátory ako aj trubky roztrhlo. Na  
obhliadke miesta bol aj on osobne a videl všade mláky hrdzavej vody. Aby sa zabránilo 
ďalšiemu znehodnoteniu bol toto poškodený vykurovací systém odstránený.  
Poslanec Rumanko – oponoval, že vykurovací systém bol dávno vypustený, čo potvrdil 
aj pán Košút pracujúci na ekonomickom oddelení v nemocnici, ktorý osobne informoval 
vedenie spoločnosti STELLA, že vykurovací systém je vypustený a daný do kľudu tak, 
aby v zimnom období nedošlo ku škodám.  Čo sa týka obhliadky, tak aj poslanci videli 
budovu pred tým ako bola vyrabovaná a bola v dobrej kondícii, ako aj potom ako bola 
znehodnotená. Dôvod, že poškodenie spôsobila  zamrznutá voda, ktorá tam podľa tvrdení 
pána Košúta nebola  je podľa jeho názoru zavádzajúci.  
Primátor mesta – uviedol, že pán Košút sa mýli, že vykurovací systém bol vypustený.  
JUDr. Vozávrová – reagovala na vyjadrenie poslanca Rumanka, ktorý vravel, že 
v odôvodnení pozastavenia výkonu uznesenia je nesprávne citovaný zákon o Obecnom 
zriadení, napriek tomu, že v pozastavení výkonu uznesenia sa neuvádza žiadny Zákon 
o obecnom zriadení. V pozastavení výkonu uznesenia MsZ v Zlatých Moravciach č. 
778/2014 sa  rieši to, že Mestské zastupiteľstvo zobralo predmetným uznesením na 
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vedomie informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom 
Zlaté Moravce a neziskovou organizáciou Stella DSS. Uviedla, že už vtedy nezisková 
organizácia Stella doručila písomne zápočet pohľadávky, ktorú údajne má vo výške 
60 000 € z titulu náhrady škody. Dodala, že táto pohľadávka nebola nijako zdokladovaná, 
preukázaná, nebola platná ani splatná, jednoducho to bolo nepodložené číslo dané na 
papier, aby sa Stella DSS n.o. vyhla plateniu nedoplatku za nájomné, ktoré za budovu 
mala. Ďalej uviedla, že takéto započítanie nie je zo zákona platné a ani reálne  k nemu 
nedošlo. Následne poukázala na to, že najskôr nezisková organizácia Stella DSS písomne 
oznámila, že si započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60 000€ z titulu 
náhrady škody a následne doručí prílohu k jednostrannému započítaniu vzájomných 
pohľadávok ,  krycí list iba na sumu niečo cez 50 000€. Podľa jej názoru sú čísla hádzané 
len tak na papier bez toho, aby boli dostatočne podložené. 
Poslanec Rumanko -  apeloval, že spoločnosť Stella DSS mala kľúče od budovy až  
01.07.2014 a následne mohol byť vypracovaný krycí list na kúrenie. Dovtedy nemalo 
vedenie spoločnosti do budovy prístup. Poukázal na to, že firme vnikla škoda tým, že 
mesto počas súdneho konania vyrabovalo kúrenie a spôsobilo škodu vo výške 60 000 €. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že po ukončení súdneho sporu a nadobudnutia právoplatnosti 
rozsudku mesto vyzvalo neziskovú organizáciu Stella DSS prevziať budovu. Vedenie 
spoločnosti odmietlo prevzatie budovy a začali robiť obštrukcie, nemali záujem budovu 
si prevziať do vtedy pokiaľ im Mestské zastupiteľstvo neschváli prenájom za 1 Euro. 
Uviedla, že v roku 2009 keď spoločnosť DSS Stella uzatvorila nájomnú zmluvu vedela, 
že je zaviazaná platiť nájomné 13 000 € ročne v štvrťročných splátkach, následne sa 
dodatkom dohodla, že pre rok 2010 môže zaplatiť nájomné až koncom roka (15.12.2010). 
Poukázala  na to, že vedeli že majú zaplatiť 13 000 € nájomné a keďže nemali peniaze, 
tak to odkladali a teraz keď nezískali ani eurofondy, tak žiadajú odpustiť dlžný nájom 
a zníženie nájmu na 1 € mesačne, čo sa riešilo aj v komisiách, ktoré s tým nesúhlasili. 
Teraz keď spoločnosť Stella DSS vidí že nepochodí, tak pošle nejaké fiktívne započítanie 
, aby sa zbavila dlhu a nevie si predstaviť do kedy budeme takto postupovať. Reálne  si 
povedzme, že tá budova nikdy z fondov na sociálne účely prerobená nebude. A aj keby 
bola, máme tu ďalšie tri domovy sociálnych služieb, ktoré nie sú plne obsadené. 
Poslanec Rumanko – opätovne sa spýtal, prečo mesto vniklo do budovy a spôsobilo si 
spomínanú škodu napriek tomu, že vykurovací systém bol vypustený a nehrozilo 
poškodenie. Skonštatoval, že Mesto vyrabovalo vlastnú budovu.   
JUDr. Vozárová -  uviedla, že čo sa týka vstupu vlastníka do týchto priestorov, tak 
spoločnosti Stella DSS bola riadne doručená výpoveď z nájmu nebytového priestoru a po 
uplynutí výpovednej doby priestor odovzdaný nebol, to znamená, že vlastník má právo 
svojpomocne tento priestor si prevziať aj sám. Po ukončení nájomnej zmluvy myslí, že to 
bolo 01.04.2011, pri zabezpečení budovy boli vymenené zámky - všetko v súlade so 
zákonom, mesto malo legálne právo budovu si zabezpečiť. Uviedla, že čo sa týka 
následného odvozu radiátorov ako právnik sa k tomu vyjadriť nevie, pokiaľ niekto 
rozhodol, že tie radiátory boli poškodené, zničené, roztrhané, je legitímne a logické, že sa 
tieto poškodené zariadenia odstránia.   
 Poslanec Rumanko -  sa opýtal či zasadala k tomu nejaká komisia a je z toho záznam, 
alebo sa tam len tak vyberie skupiny ľudí. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že k uvedenému informácie nemá, takže  vyjadriť nevie, ona 
sa vie vyjadriť za tie  právne náležitosti.  
Poslanec Petrovič -  poukázal na to, že mesto napádalo pri tomto spore zmluvu, ktorú 
samé vypracovalo, čo sa mu zdá smiešne.  
Ďalej uviedol, že by sa mali premietnuť ľuďom fotky budovy predtým ako bola 
vyrabovaná a potom. On osobne si myslí, že je to na trestné oznámenie, lebo aj to železo 
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čo sa oficiálne odovzdalo nikto nedokáže koľko to naozaj bolo.  
Dodal, že podľa neho nie je podstatné, že  spoločnosť pri započítaní dlhu uviedla sumu 
60 000€ a krycí list bol na 50 683,20 € veď žiadajú započítanie dlhu len vo výške 
16 596,95 €. Mohli by si pýtať doplatiť škodu, ktorá bola spôsobená.  
Poslanec Husár – poukázal na to, že hneď ako mesto dalo v roku 2011 výpoveď 
spoločnosti STELLA DSS, dalo mesto vypracovať projekt na výstavbu bytového domu, 
ktorý bol predložený MsZ. Nakoľko poslanci vedeli, že prebieha súdny spor o budovu,  
neschválili tento návrh s odôvodnením, že budova je v súdnom spore. 
Následne sa opýtal právničky mesta, ako by sa riešila situácia teraz so a spoločnosťou 
n.o. Stella DSS, ktorá vyhrala súdny spor, keby poslanci v tej dobe podporili  návrh, čiže 
by sa zrealizovala rekonštrukcia budovy na bytový dom.   
JUDr. Vozárová – uviedla, že toto je zložitá otázka, ku ktorej je potrebné si naštudovať 
príslušné predpisy, ktoré sa k tomu vzťahujú. Zároveň dodala, že momentálne máme na 
stole pozastavenie  uznesenia a jeho prípadné potvrdenie. To znamená, že Mestské 
zastupiteľstvo by sa malo teraz zaoberať tým čo tu máme.  
Dodala, že k uvedenému čisto z právnického hľadiska musí povedať, že tu vidí 
pohľadávku, ktorú si chce niekto započítať. Pohľadávku považuje za nezdokladovanú, 
nepreukázanú, neplatnú a jednoznačne nie je spôsob, aby bola započítaná.  
Poslankyňa Vicianová – požiadala primátora, aby dal o tomto návrhu hlasovať nech sa 
môže postúpiť ďalej.  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie  k bodu : Potvrdenie uznesenia č. 
778/2014 „Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi 
Mestom Zlaté Moravce a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého 
výkon primátor mesta pozastavil  
Za: 17 (Vicianová, Husár, Hollý, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, 
Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Babocká) 
Nehlasovali: 1 (Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.  
 
 
K bodu 11/ 
Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 779/2014 „Návrh na zníženie 
nájomného na 1 EURO mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre STELLA DSS n.o. 
ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, ktorého výkon primátor mesta pozastavil (mat. 
č.12-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada zobrala na vedomie pozastavenie tohto 
uznesenia a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  
Poslanec Rumanko -  uviedol svoje výhrady , voči vyjadreniu  týkajúce sa hustoty 
sociálnych domovov pre seniorov a poukázal na to, že obyvateľstvo starne a toto 
zariadenie má v portfóliu ísť čo na najnižšie náklady. Treba si uvedomiť, že nie každý má 
na to aby si mohol doplácať vysoké sumy v týchto zariadeniach.   
 
Primátor mesta -  požiadal poslancov za hlasovanie k bodu potvrdenie uznesenia č. 
778/2014 „Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi 
Mestom Zlaté Moravce a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce“, ktorého 
výkon primátor mesta pozastavil  
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Za: 16 (Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, 
Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová) 
Proti: 1 (Babocká) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Lisý, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.  
 
 
K bodu 12/ 
Prerokovanie výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov (mat. č.13-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada zobrala na vedomie pozastavenie tohto 
uznesenia, otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania a odovzdal slovo JUDr. Vozárovej. 
JUDr.Vozárová – uviedla, že kópiu výpovede  poslanci majú, výpoveď bola doručená 
n.o. STELLA DSS 01.07.2014 s tým, že  jednomesačná výpovedná doba začne plynúť od 
01.08.2014. Dôvodom výpovede bolo nezaplatenie nájomného, pričom nedoplatok od 
01.01.2010 do 31.03.2011 ( t.j. v čase neobmedzeného užívania predmetu nájmu 
v zmysle zmluvy) je vo výške 16 596,95 €. Ďalej uviedla, že v čase doručenia výpovede 
tento dlh stále existoval, čo bol dôvod na jej doručenie. Čo sa týka predmetného 
uznesenia, ktoré má byť schválené, tak z jej pohľadu na túto výpoveď nemá žiadny vplyv 
a k 31.08.2014 dôjde ku skončeniu nájmu. 
Poslankyňa Vicianová -  uviedla, že  n.o. STELLA DSS oslovila všetkých poslancov 
písomnou žiadosťou, aby prijali uznesenie kde bude uložená úloha právnemu oddeleniu 
mesta, aby zabezpečilo uzatvorenie dohody o späťvzatí výpovede  s tým, že vlastne Stella 
si svoj dlh vyrovnala s tým zápočtom a nájomné by bolo znížené na 1 € a uhradené akože 
15.07.2014. Dodala, že spoločnosť chce v marci požiadať o eurofondy a ak by im to 
nevyšlo, tak budovu vrátia.  
Primátor mesta -  sa opýtal, či tomu dobre rozumie, že dva roky to budú mať za 1 €, 
a ak im nevyjdú eurofondy, tak to vrátia. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že pôvodná doba nájmu budovy bola uzavretá do 
31.12.2019, teraz má byť krátená na základe uznesenia na obdobie trvania schváleného 
zníženého nájmného, čo je do polovice roka 2016. Na druhej strane tu bol návrh, že 
pokiaľ by do marca 2015 nezískali eurofondy, tak budovu vrátia a zmluva bude 
ukončená. Dodala, že je tu nesúlad informácii, ktoré by mali byť v zmluve zahrnuté. 
Predložený návrh je nezrozumiteľný.  
Poslanec Galaba -  uviedol, že  n.o. Stella DSS by do konca marca mala mať istotu či 
budú alebo nebudú mať fondy schválené. Uviedol, že celá vec je otázka dohody medzi 
mestom a vedením Stella DSS, aby našli spoločnú reč a zo strany mesta spraviť ústretový 
krok a zmluvu o nájme dať do júna, alebo júla 2015. Zo strany MsZ je toto len podporné 
stanovisko, že treba hľadať dohodu a hľadať možnosti riešenia, na vyriešenie tejto 
situácie tu je naozaj dohoda na strane mesta a Stella DSS.  
Následne sa opýtal primátora či má záujem prenajať budovu niekomu inému, na čo mu 
primátor mesta odpovedal, že nie, nemá.  
JUDr. Vozárová -  sa opýtala či v uznesení, ktoré chcú schvaľovať  je zakotvený nejaký 
záväzok, že v prípade nezískania eurofondov bude zmluva ukončená? 
Poslankyňa Vicianová -  uviedla, že uvedené je možné doplniť ako bod č. 8 - Nezisková 
organizácia STELLA DSS, n.o. sa zaväzuje, že v prípade ak nezíska eurofondy do 30.06. 
2015 budovu vráti Mestu Zlaté Moravce. 
Pani Džmúrová -  uviedla, môže nastať situácia, že eurofondy sa posunú na rok 2016. 
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Prednosta MsÚ -  uviedol, že pokladá za potrebné, aby občanom mesta priblížil situáciu, 
lebo bežný občan sa už v tomto stratil. Celá komunikácia medzi n.o. Stella DSS, vedením 
mesta a poslaneckým zborom je o našom mestskom majetku, ktorý nechceme ničiť, ale 
chceme ho chrániť, preto ho nechceme nechať STELLA DSS. Dodal, že štyri roky 
k nemu nemáme prístup a náš majetok chátra, evidujeme dlh 16 596,95 €, ktoré by sme 
potrebovali dostať do mestskej kasy a využiť ich na akýkoľvek účel prospešný pre 
občanov (oprava chodníkov  atď.), ktoré nám chýbajú a nemáme ich . Namiesto toho, aby 
sme sa k nim dostali, tak je tu na stole jednostranný zápočet, ktorý my tvrdíme, že je 
vymyslený a poslanci chcú od vedenia mesta, aby ho akceptovalo, čiže sa má znegovať 
celý dlh a ešte nechať n.o. STELLA DSS nájom za 1 € do roku 2016 a keď im to 
náhodou nevydá tak nám vrátia kľúče a hotovo. Následne položil otázku: Komu toto 
mesto za posledných 20 rokov vyšlo takto v ústrety? Neverí tomu, že by to takto dali 
hocikomu inému. Uviedol, že vedenie mesta je presvedčené, že budova bude naďalej len 
chátrať, že eurofondy nikdy nezískajú, lebo keby bolo inak, tak ich už majú a dávno 
budujú.  Poukázal na to, že rovnica vyzerá asi takto: STELLA  DSS chce do júna 2016 
počkať či im schvália eurofondy  a ak nie budovu vrátia, nič s tým nestratia, ale mesto 
týmto bude tratiť, lebo budova bude celý ten čas chátrať, takže nevie či takto sa má 
správať k mestskému majetku. 
Poslanec Rumanko -  sa opýtal, že ako sa mesto správalo k majetku keď nechalo 
vyrabovať vykurovací systém. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že v tej dobe tu nebol a teraz hovorí k súčasnej situácii, že tá 
budova stojí a ešte dva roky bude týmto pádom nevyužitá.  Podľa jeho názoru je načase 
to vyriešiť. Výpoveď je platná a je na novozvolenom vedení mesta a poslancoch MsZ ako 
sa rozhodnú budovu využiť, pretože toto mesto potrebuje peniaze, či už z prenájmu, 
alebo z predaja.  
Poslanec Rumanko -  spochybnil hospodárenie mesta a poukázal na faktúru vo  výške 
18 000€ za dvojzložkovú farbu na bazény, ktorou sa potom natierali ploty v celom meste.  
Poslankyňa Vicianová -  požiadala primátora mesta, aby dal hlasovať za uznesenie, 
ktoré je premietané. 
Poslanec Boršč -  uviedol, že poslanci by určite nepodporovali tento návrh, keby nedošlo 
k devastácii budovy počas súdneho konania, ktorú mal možnosť aj vidieť.  Poslanci MsZ 
chcú by ústretoví len z dôvodu, že sa zo strany mesta spravila chyba.  
 Primátor mesta -  uviedol, že je presvedčený, že sa neurobila žiadna chyba voči tejto 
organizácii a ak majú ten pocit, nech to dajú na súd.  
JUDr. Vozárová -  uviedla, že do 15.12.2010 mala STELLA DSS odklad na platenie 
nájomného, ktoré po tejto dobe nezaplatila napriek tomu, že vedeli o svojom záväzku vo 
výške 13 000 € za dobu užívania budovy  voči mestu. Tú budovu mohol ktokoľvek 
užívať počas tej doby a mesto mohlo mať príjem, ale naopak budova stojí a chátra.  
Poslanec Husár -  znovu sa opýtal právničky mesta.  Mesto dalo vypracovať projekt na 
výstavbu bytového domu, ktorý stál veľa peňazí a ktorý sa pravdepodobne v živote 
realizovať nebude. Na jednej strane sa hovorí o škode, ktorá vzniká mestu keď to 
nájomné sa nezaplatí, ale vypracovaný projekt stál určite viac ako 20 000€. Takže aj to sú 
peniaze, ktoré sú pre mesto strata.  
Primátor mesta -  uviedol, že pokiaľ vie tak tento projekt neschválili poslanci MsZ.  
Poslanec Husár -  uviedol , že poslanci neschválili tento projekt len z toho dôvodu, že 
prebiehal súdny spor o budovu, ktorý pani Džmúrová vyhrala. Uvedené sa pýtal aj pani 
právničky, že čo by sme robili keď by tam teraz už ľudia bývali  a pani Džmúrová 
vyhrala spor, k čomu nevedela odpovedať ani pani právnička. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že toto by bol naozaj taký zložitejší právny problém, ktorý 
by bol na posúdenie viacerých názorov a stanovísk, ale momentálne ten projekt je tzv. 
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v šuplíku a keď bude v budúcnosti vôľa tak sa môže realizovať.  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu  Návrh na 
schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008, medzi 
Mestom Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, ktoré 
tvorí prílohu k uzneseniu 
Za: 17 (Vicianová, Husár, Hollý, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, 
Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Babocká, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 13/ 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 
volebné obdobie 2014-2018 (mat. č.2-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala predložený návrh a požiadal 
Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanov, aby 
podal informáciu k predloženému bodu. 
Mgr. Horvát -  podal bližšie informácie k predloženému bodu na základe mat. č.2-
36MsZ/2014 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. (Bez príspevku) 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za Návrh na určenie rozsahu výkonu 
funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie 2014-2018  
Za: 17 (Vicianová, Husár, Hollý, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, 
Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Babocká, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Galaba-  požiadal primátora mesta o prerušenie rokovania MsZ a krátku 
prestávku, kde by sa s kolegami poslancami dohodli na  návrhu k ďalšiemu bodu 
rokovania. 
 
Primátor mesta -  prerušil rokovanie MsZ a vyhlásil 15-minutovú prestávku.  
 
 
K bodu 14/ 
Návrh na určenie volebných obvodov v Meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 
2014 a určenie počtu poslancov (mat. č.3-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala predložený návrh a odporučila  
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, s tým, že odporučila dopracovať 
materiál o návrh volebných obvodov ako v roku 2010. Následne požiadal Mgr. Romana 
Šíru, prednostu Mestského úradu, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
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Prednosta MsÚ -  uviedol, že poslancom boli v materiáli predložené štyri návrhy a na 
základe požiadavky Mestskej rady bol doplnený o návrh volebných obvodov z roku 
2010.  Dodal, že poslancom MsZ bola daná možnosť sa poradiť, takže pokiaľ majú 
nejaký iný návrh môžu ho predložiť.  
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Šepták – uviedol, že poslanci MsZ uvažovali aj o možnosti troch volebných 
obvodov(mesto, časť Chyzerovce, časť Prílepy), ale zákon pri tejto možnosti určuje len 
13 poslancov (11+1+1), s čím väčšina poslancov nesúhlasí, preto sa dohodli na 
kompromise a to  na štyroch volebných obvodoch, čiže 17 poslancov do budúceho 
volebného obdobia, nakoľko počet obyvateľov historicky poklesol, tak to zníženie počtu 
poslaneckých mandátov dáva logiku. Následne predniesol návrh na volebné obvody : 
I. Volebný obvod  zahŕňa ulice: 

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, 
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22, 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 

       počet volených poslancov: 6 
II. Volebný obvod  zahŕňa ulice: 

1. mája 26-76, 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, 
počet volených poslancov: 9 

III. Volebný obvod (mestská časť Chyzerovce)  zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka 
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova 
počet volených poslancov: 1 

IV. Volebný obvod (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: 
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,  
počet volených poslancov: 1 

 
Poslanec Galaba -  vyjadril svoj súhlas s týmto návrhov a vysvetlil dôvod prečo sa 
pristúpilo k zníženiu počtu obvodov, ktorým bolo, aby poslancov MsZ volil vo volebnom 
obvode väčší počet občanov mesta ( 5-7 tisíc obyvateľov) ako tomu bolo doposiaľ (cca 2 
tisíc občanov). 
Poslanec Lisý -  uviedol, že súhlasí s týmto návrhom, akurát je toho názoru, že počet 
poslancov by mal ostať na pôvodných 19 s tým, že vo volebnom obvode č. I. by bolo 
volených 7 poslancov, v II. – 10 poslancov, III. – 1 poslanec, IV. – 1 poslanec 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že tak ako tu zaznelo treba povedať občanom, že skutočne, 
aby sa zachoval princíp rovného boja a aby mohol súperiť každý s každým, by tri volebné 
obvody boli najideálnejší stav. Zákon s navrhovaným počtom 17 poslancov toto 
neumožňuje, pretože v jednom volebnom obvode môže občan voliť maximálne 12 
poslancov, čo by znamenalo, že všetkých poslancov by mohlo byť maximálne 13. 
Nakoľko obyvateľov tohto mesta ubúda, stotožňuje sa s názorom poslanca Galabu, že 
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ľudia sledujú dianie v meste, vyhodnocujú a keďže je sám Moravčan a s ľuďmi sa 
stretáva, tak denno-denne má na stole požiadavku, že treba znižovať počty, či už 
z ekonomického hľadiska, alebo z dôvodu, že mesto má problémy v komunikácii vedenia 
mesta a poslaneckého zboru.  Uviedol, že z demografického vývinu obyvateľstva 
a vývinu mesta celkovo je logické, že vedenie mesta je zástancom názoru, že počet 
poslaneckých mandátov by mal byť ešte nižší ako je navrhovaných 17. 
Poslanec Tonkovič -  uviedol, že sa schvaľuje dôležitý materiál, ktorý by si zaslúžil 
trochu viac prípravy a pozornosti. Uviedol, že za minulé volebné obdobie nebolo ani 
jedno školenie pre výbor mestskej časti. Nebolo žiadne vyhodnotenie za štyri roky, aby 
občania vedeli posúdiť či ten poslanec robí niečo, alebo nerobí a či reči čo kolujú po 
meste sú pravdivé. Dodal, že čo sa týka obvodu Chyzerovce, ten sa znižuje o tri a časť 
štvrtej ulice, ktorých obyvatelia sú naučení zúčastňovať sa všetkých akcií, ktoré sa konajú 
v mestskej časti Chyzerovce. Okrem iného z týchto častí ulíc mali aj členov občianskeho 
výboru a teraz ich odtrhneme, čo ho trápi.  Uviedol, že ulice, ktoré im boli zobraté, boli 
ako jediné vybavené občianskou vybavenosťou. Ani jedna z 12 ulíc, ktoré ostali 
v Chyzeroveckom obvode nemajú komplexnú občiansku vybavenosť - či už chýba voda, 
chodníky, alebo kanalizácia. Dodal, že v poslednej dobe ho zaráža, že mesto nepotrebuje 
komunikovať s výborom mestskej časti, alebo s predsedom občianskeho výboru 
a informovať ho, že toto sa pripravuje, alebo toto sa robí, čo sa potom odráža na 
výsledku.   
Prednosta MsÚ -  vysvetlil poslancovi Tonkovičovi dôvod, prečo spomínané ulice boli 
presunuté do volebného obvodu mesta. Uviedol, že títo občania sú evidovaní v evidencii 
obyvateľstva na trvalom pobyte v Zlatých Moravciach,  nie ako časť Chyzerovce. Ďalej 
uviedol, že poslanec nebol prizvaný k tvorbe materiálu z dôvodu, že ten sa tvoril 
niekoľko dní a niekoľkokrát sa prerábal. Takže pri tvorbe na základe logiky boli títo 
občania, ktorí sú  evidovaní ako Zlatomoravčania, zaradení do volebného obvodu mesta. 
Poslanec Tonkovič -  uviedol svoje výhrady, že v Chyzerovciach sa neriešia problémy 
s neprispôsobivými občanmi, čo spôsobuje znižovanie počtu slušných obyvateľov v tejto 
časti mesta.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že musí povedať, že poslanec Tonkovič je jeden z mála 
poslancov, ktorý chodí na Mestský úrad často s rôznymi požiadavkami. Opýtal sa, či keď 
za ním prišiel sa raz stalo, že by zavrel dvere a nevyšiel v ústrety a neprebral s ním 
nejaký problém alebo nehľadal spôsob ako pomôcť? 
Poslanec Tonkovič -  potvrdil,  že pokiaľ prišiel s konkrétnou vecou , ktorú treba riešiť, 
vždy sa s ním komunikovalo a odišiel v spokojnosti, ale tu sú také havarijné stavy, ktoré 
na žiadnej dedine neexistujú.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že súhlasí,  mestská časť, ktorú zastupuje poslanec Tonkovič, 
je naozaj v dezolátnom stave, ale všetci vieme, akých obyvateľov tam máme a prečo to 
tak je.  Už je len otázkou, či  po voľbách  ľudia, ktorí tu zasadnú, budú hľadať možnosti a  
spôsob ako sa pohnúť dopredu. Uviedol, že čo sa týka vedenia mesta, tak sa snažia vyjsť 
každej požiadavke, ale všetko je o finančných zdrojoch, ktorých je stále menej, hlavne čo 
sa týka  podielových daní, ktoré každý mesiac chodia nižšie ako bol predpoklad a my sa 
musíme zodpovedne rozhodovať na čo tieto krátené zdroje použijeme. Dodal, že veľa 
krát ho to mrzí a dúfa, že sa to do budúcna zmení a mesto bude rozkvitať. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie Návrh na určenie 
volebných obvodov v Meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 a určenie počtu 
poslancov – návrh poslanca Pavla Šeptáka (4 volebné obvody, 17 poslancov) 
Za: 16 (Vicianová, Husár, Hollý, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, 
Rumanko, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola,  Babocká)  
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Proti: 3 (Škvarenina, Chládek, Lisý) 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
Primátor mesta dodal, že nakoľko návrh poslanca Šeptáka prešiel, nemá zmysel hlasovať 
o návrhu poslanca Lisého.  
 
 
K bodu 15/ 
Návrh na použitie rezervného fondu (mat. č.4-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová  - uviedla, že tento materiál bol predložený na finančnej komisia, ktorá ho 
odporučila. Následne uviedla bližšie informácie na základe materiálu č. 4-36MZ-2014 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania (bez príspevku) 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, kde MsZ  
s c h v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 
16.250 € nasledovne: 
� na bežné výdavky vo výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu 

majetku obce – budovy na Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

� na kapitálové výdavky vo výške 3.300 € na rekonštrukciu strechy Domu 
smútku - budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v m. č. Chyzerovce 

� na kapitálové výdavky vo výške 2.310 € na rekonštrukciu chodníka 
a verejného osvetlenia na Potočnej ul. v Zlatých Moravciach  

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 
Za: 18 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Rumanko, Uhrinová, Chládek, 
Záchenský, Boršč, Dubajová, Petrovič, Lisý, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:1 (Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16/ 
Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.5- 
36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila ho 
schváliť, s tým, že odporučila predložiť materiál na finančnú komisiu. 
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 Následne požiadal JUDr. Ing. Cimráka, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 

JUDr. Ing. Cimrák – uviedol, že dôvodová správa bola v zmysle záverov 
z Mestskej rady dopracovaná a  prerokovaná na finančnej komisii. Návrh na prevzatie 
úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom 
sektore na financovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii 
mesta Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, CSc. Zlaté Moravce vo výške 
382.000,00 EUR sa má použiť na riešenie havarijného stavu kotolní a celého systému 
vykurovania v priestoroch mestskej nemocnice. Ročné náklady na vykurovanie sú 
v priemere 255.000,- Eur (prehľad v prílohe č. 3). Odhad úspor je v rozmedzí 50% až 
70% nákladov, čo v pomere splátky úveru (2.859,- Eur) a mesačnej úspory (cca 10.000,- 
Eur) pri súčasnom zhodnotení majetku mesta a fakticky bezúročnom úvere, robí 
z projektu rekonštrukcie tepelného hospodárstva racionálnu voľbu.  
Vo vzťahu k tomuto úveru je dôležité zdôrazniť, že Európska banka pre obnovu a rozvoj 
po vykonaní auditu tohto projektu zhodnotí výšku úspor energií a najmä plynu 
a v závislosti od dosiahnutej úrovne  energetickej úspory bude príspevok vo výške 5% až 
do 20% z výšky úveru, ktorý je nenávratný. Dodal, že po odpočítaní nákladov na úver 
a pripočítaní tohto príspevku, bude tento úver pre mesto v podstate bezúročný s tým, že 
pre mesto bude ešte nad rámec úrokov daný určitý príspevok, ktorý môže využiť v rámci 
svojho hospodárenia na účel, ktorý uzná za vhodný. Ďalej zdôvodnil, prečo sa predkladá  
tento úver v poslednej chvíli, pričom uviedol, že nakoľko ako spomínala už aj Ing. 
Szobiová podľa zákona o rozpočtových pravidlách, môže obec vykonať zmenu rozpočtu 
finančných operácií  rozpočtovým opatrením do 31.08. príslušného roka, kam patrí aj 
prevzatie návratných zdrojov financovania. Upozornil na to, že úver bude brať mesto, 
verejné obstarávanie bude vykonávať mesto, stavebné práce bude tiež dozorovať mesto, 
takže sa páni poslanci nemusia obávať (z dôvodu vecí, ktoré sú mu vytýkané), jeho osoba 
na finančné prostriedky nebude mať dosah a preto by bol veľmi nerád, keby takýto 
výhodný úver pre nemocnicu bol neschválený len z dôvodu výhrad voči jeho osobe. 
Ďalej dodal, že suma 382.000 EUR je cena maximálna a predpokladá sa, že v rámci 
verejného obstarávania bude cena o 10% až 20%  nižšia ako je predložená v súčasnosti. 
Na záver uviedol, že v prípade nejakých nejasností je pripravený odpovedať na otázky.  
Poslanec Petrovič -  položil otázku riaditeľovi nemocnice, že kde sa zobrala suma 
382 000 EUR, keď mesiac dozadu na prezentácii  ohľadne rekonštrukcie tepelného 
hospodárstva Ste sa vyjadrili k predpokladanej cene rekonštrukcie tepelného 
hospodárstva bývalého riaditeľa p. Grubára, ktorá bola o niečo vyššia ako je predložený 
návrh, že je premrštená a dá sa to zrealizovať za 100 000 až 200 000 EUR. Prečo to zrazu 
vyskočilo takto? 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že tých desať poslancov, ktorí sa zúčastnili prezentácie, 
sú si vedomí toho, že tam hovoril, že predpokladaná suma je jeho laický názor, on 
nemôže presne vedieť či to bude stotisíc, alebo milión EUR. Nie je odborník v tomto 
smere, takže nevie zhodnotiť, aký kotol by tam bol najlepší, či tam treba regulačnú 
stanicu alebo nie a podobne.  
Tento rozpočet 382 000 EUR naprojektoval miestny projektant Katarína Mošková. Už 
v roku 2010 bola vypracovaná rozhodovacia štúdia (príloha č. 1), ktorá odhadla náklady 
na decentralizáciu vykurovania v sume 377.523 Eur vrátane DPH. Nakoľko odvtedy 
ubehli štyri roky, bola vykonaná aktualizácia rozpočtu, ktorá aj v súvislosti s novšími 
technológiami vyšla na 382.000,- Eur vrátane DPH. Uviedol do pozornosti, že suma je 
v prepočtoch, ktorá nie je ešte výslednom verejného obstarávania a ako už povedal 
verejným obstarávaním si myslí, že suma bude o 10% až 20%  nižšia. 
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Poslanec Šepták -  uviedol, že čo sa týka rekonštrukcie tepelného hospodárstva musí 
skonštatovať, že táto potreba je jasná, ale z hľadiska zodpovednosti voči mestu si 
uvedomuje, že je viac ako dva mesiace do volieb a poslanci sú stavaní do polohy kde 
majú rozhodnúť o zadlžení   mesta skoro na ďalších 400 tisíc EUR, čo sa mu nezdá 
spravodlivé najmä z hľadiska vývoja nemocnice v poslednom čase a problémov,  na ktoré 
poslanci poukazovali, ktoré neboli riešené a naopak poslanci z dôvodu tohto 
poukazovania boli roznosení a napádaní v novinách, kde vyslovene pociťovali výsmech. 
On ako osoba cíti veľkú zodpovednosť a opatrnosť aj vzhľadom k tomu, že v nemocnici 
vznikol  dlh vo výške 600 tisíc EUR, ktoré zrejme mesto už  nikdy neuvidí. Nevie  kto je 
zodpovedný za to a dopustil, aby sa takéto niečo stalo, ale opatrnosť zo strany poslancov 
je naozaj namieste bez ohľadu na to, že by mali nejaké výhrady voči súčasnej osobe 
riaditeľa nemocnice. Uviedol, že chce sa vyhnúť tomu, aby novozvoleným poslancom 
a vedeniu mesta nechali ešte viac zadlžené mesto. V súčasnej dobe poslanci nevedia 
posúdiť či tieto peniaze  budú dobre zhodnotené, nakoľko majú skúsenosti, že príspevky 
mesta  na chod nemocnice boli už raz znehodnotené a obdivuje pracovníkov mesta, že 
dokážu v takýchto podmienkach pracovať. Na záver vyzval poslancov k opatrnosti a aby 
sa  mesto v súčasnej dobe viac nezadlžovalo. Pokiaľ sa takéto niečo pripraví, je už na 
novozvolenom MsZ, aby rozhodlo,  hlavne aj o nejakom právnom statuse nemocnice, 
pretože ako príspevková organizácia mesta by viac nemala existovať. Následne sa môže 
podľa dôležitosti systematicky pristupovať k riešeniam problémov, či už je to otázka 
tepelného hospodárstva, odpredaja nadbytočného majetku atď.  tak, aby sa nemocnica 
zachovala a zabezpečil sa  plynulý chod.  
Primátor mesta -  uviedol, že nie je nejaký odborník na tepelné hospodárstvo, ale z tých 
analýz, ktoré sú poskytnuté je zrejmé, že nemocnica priemerne 20 tisíc EUR mesačne 
prekúri, čo je dosť vysoká čiastka finančných prostriedkov, ktorá by pokryla časť úveru.  
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že je toho názoru ako primátor mesta, lebo pokiaľ by sa 
rekonštrukciu stihla urobiť ešte teraz pred alebo keby aj počas vykurovacej sezóny, ušetrí 
sa 100 tisíc EUR, ktoré sú daňových poplatníkov tohto mesta. Podľa jeho názoru je to 
čistá matematika, poslanci majú právo nechať toto rozhodnutie na ďalšie volebné 
obdobie, ale rozmýšľanie či je to správne, alebo nesprávne teraz, keď to rozhodnutie bude 
správne alebo nesprávne aj o pol roka, čo znamená zbytočné náklady do výšky 200 tisíc 
EUR, nakoľko hlavne cez zimné mesiace náklady na kúrenie vychádzajú do 30 tisíc 
EUR, pričom musí poukázať, že nemocnica v Partizánskom má účet za kúrenie 3 900 
EUR, čo sú o 70 % nižšie náklady oproti nám, takže mu to príde ako vyhadzovanie 
peňazí hore komínom, najmä keď máme možnosť prijať úver, ktorý bude takmer 
bezúročný. Mesačná splátka  bude 2 859 EUR+úroky, uhradená istina a úroky po získaní 
nenávratného príspevku by boli Európskou bankou pre obnovu a rozvoj kontrolované - 
určite tam bude maximálna kontrola či už verejného obstarávania, alebo stavebných prác.  
Niet pochýb, že keby tam prišli nejaké problémy tak banka na to príde, nehovoriac o tom, 
že vysúťažené ceny po skončení verejného obstarávania sa nesmú navyšovať v priebehu 
prác, takže žiadny takýto dodatok k zmluve nie je možný. Dodal, že chápe nedôveru 
poslancov, ale on sa k tým  peniazom vôbec nedostane fyzicky, nakoľko budú na účte 
mesta a budú prísne kontrolované Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Zdôraznil , že 
nemocnica túto pomoc potrebuje bez ohľadu na to, pod akou právnou formou bude ďalej 
podnikať. Nemocnica má  starý dlh 100 tisíc EUR za plyn ešte z minulého roka. Zatiaľ sa 
to ako tak platí, ale to je  iba teraz, celé je to na rozhodnutí poslancov, ale dáva do 
pozornosti, že budúce zastupiteľstvo môže mať s tým oveľa väčšie problémy ako môžu 
mať poslanci teraz. Jeho názor je, že nezodpovedné by bolo tiež nechávať riešenie 
problémov na nové zastupiteľstvo, ktoré vhupne do veci, o ktorej Vy viete už svoje a oni  
o tom ešte nebudú možno vedieť nič. Kým sa s tým oboznámia, prešvihnú zase ďalší 
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termín, lebo budúci rok je možné schválenie iba do konca mája. Takže teraz máme tú 
možnosť a bol by veľmi rád, keby sa predišlo zbytočným problémom a poslanci MsZ by 
to schválili. Nikto nemôže poslancom zazlievať keď sa zachovajú ako dobrý hospodár, 
keby mesto zobralo úver, ktorý za tri roky vráti.  
Poslanec Rumanko – sa opýtal, či už boli oslovené nejaké firmy či by kapacitne stihli 
rekonštrukciu do začiatku vykurovacieho obdobia . 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že neboli, lebo keby už niekoho oslovil, tak by to z jeho 
strany vyzeralo, že niekomu chce zákazku dohodiť. Vzhľadom na to, že to má byť zadané 
verejným obstarávaním on nikoho oslovovať vopred nemôže a ani nebude. Bude to 
zverejnené vo vestníku verejného obstarávania a tam sa prihlási na to ten, kto bude na to 
mať. Uviedol, že on sám vo vestníku osloví lokálne firmy, aby to išlo čo najrýchlejšie. 
Dodal, že sa tam jedná o práce, ktoré vedia by priebežne urobené aj po začatí 
vykurovacieho  obdobia. Uviedol, že sa informoval, že či je to možné stihnúť do začiatku 
vykurovacej sezón s tým,  že by sa zvládlo verejné obstarávanie relatívne rýchlo. Toto je 
vec potom na jednotlivých dodávateľoch či si na to trúfnu a či to urobia. Ďalej upozornil, 
že kým sa toto celé rozbehne, tak ešte v septembrovom zastupiteľstve bude možnosť 
v prípade nejakých nezrovnalostí celú vec doplniť.  
Dôvodom prečo sa tento návrh dával do tohto zastupiteľstva a nečakalo sa na 
septembrové je, že pri rokovaní so zástupcom Slovenskej sporiteľne o účte sa náhodou 
dozvedel o tejto možnosti riešenia tepelného hospodárstva v nemocnici a nakoľko podľa 
zákona o rozpočtových pravidlách môže obec vykonať zmenu rozpočtu finančných 
operácií  rozpočtovým opatrením do 31.08. príslušného roka, kam patrí aj prevzatie 
návratných zdrojov financovania.   
Poslanec Rumanko -  uviedol, že pre neho je smerodajný projekt, výkaz výmer a potom 
čerpanie finančných prostriedkov. Uviedol, že pre neho nie je problém zdvihnúť ruku za 
úver, ale on vidí riziko ísť do toho pred vykurovacou sezónou, s tým, že niečo sa 
rozpracuje  a bude sa to robiť priebežne. Takáto koncepcia v prípade napr. nepriaznivého 
počasia vie ovplyvniť celú vykurovaciu sústavu nemocnice. Podľa jeho názoru je 
potrebné mať vypracovaný projekt, ktorý bude zahŕňať materiál, práce, spotrebu a všetko 
čo bude potrebné pri rekonštrukcii s tým, že  firma, ktorá bude realizovať rekonštrukciu 
by sa mala držať sumy na základe projektu.    Toto jemu osobne chýba, nakoľko sumy 
odhadom môžu narastať. Vzhľadom na to v akom rozpoložení sa nachádza nemocnica, 
nemôže sa od poslancov očakávať dôvera a netreba zazlievať opatrnosť.  
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že čo sa týka výkazu výmer a projektu,  si  na 
zabezpečenie tohto nedovolil  použiť peniaze nemocnice, ktoré teraz potrebuje bez toho, 
aby mal istotu, že bude schválený. Dodal, že  projekt a  rozpočet, ktorý pripravila 
Katarína Mošková je spracovaný tak, aby to nemocnicu nič nestálo. Bolo to viac menej 
v rámci dobrých vzťahov a nemocnica za to nezaplatila ani EURO. Čo sa týka otázky, že 
či by v takejto situácii investoval do nemocnici, tak jeho odpoveď znie, že on by do nej 
investoval už pred piatimi rokmi, keby bol na tejto pozícii bez ohľadu na to, aký právny 
status by nemocnica mala, lebo tým pacientom bude treba stále kúriť.  
Poslanec Rumanko -  uviedol, že čo  sa týka rozsahu prác určite to nebude trvať mesiac 
a do začiatku vykurovacieho obdobia nám veľa nechýba a podľa jeho názoru časovo sme  
na hrane a neráta sa s nepredvídateľnými problémami. Rekonštruovať zase niečo tak, že 
po častiach sa mu nezdá. A najpodstatnejšie sú pre neho ako spomínal výkaz výmer a 
projekt, lebo napríklad kotol s rovnakým výkonom sa dá kúpiť v rôznych cenách.  
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že chápe čo tým myslí a všetky tieto podmienky budú 
zadávané výkonom, nie cenou, to bude aj predmetom verejného obstarávania, tak ako   
termín ukončenia. To znamená, že ak si niekto netrúfne, tak sa neprihlási, ak si trúfne tak 
preberá na seba zodpovednosť, samozrejme na referencie  firmy  sa budeme pýtať. 
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Európska banka si dá  tiež záležať na tom, by verejné obstarávanie prešlo projektantom 
zrealizovateľa. Peniaze neprídu fyzicky na účet mesta, ale budú preplácané na základe 
faktúr. Či to dodávateľ zvládne alebo nie, banka  bude sledovať nakoľko v zmluve bude 
určite zapracovaný postih v prípade nesplnenia termínu. 
 Poslanec Boršč -  uviedol, že čiastka úveru je dosť vysoká, takže opatrnosť pri 
rozhodovaní, či úver bude dobre využitý je na mieste. Je toho názoru, že zase to je na 
poslednú chvíľu a tak trochu nátlak na poslancov, nakoľko je pred vykurovacím 
obdobím. Riešenie malo prísť už oveľa skôr, pred dvoma rokmi, kedy poslanci chceli 
riešiť problémy v nemocnici a vyjadrovali svoje výhrady voči vtedajšiemu vedeniu 
nemocnice pánovi Grujbárovi, ktorý spreneveril 600 tisíc EUR. Navrhovali primátorovi 
zmeniť personálne obsadenie avšak nikto vtedy nerešpektoval ich názor, takže je na 
každom poslancovi či zahlasuje za návrh, alebo nie.  
Poslanec Petrovič -  sa opýtal, či projekt bude tiež predmetom verejného obstarávania, 
alebo to dostane zase Eagle s.r.o. 
Primátor mesta -  reagoval na poznámku, že nevidí dôvod, aby to dostal pán Babčan.  
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že projekt dostane pravdepodobne pani Mošková, alebo 
iný miestny projektant , nemá dôvod to zadávať niekomu z vonka. Miestni projektanti sú 
skúsení a poznajú nemocnicu, preto si myslí, že odvedú lepšiu robotu ako keby sem 
prišiel niekto z Nitry a hľadal by kde je plynový uzáver. Ďalej sa vyjadril aj k príspevku 
poslanca Boršča. Uviedol, že tento úver nie je pre neho, alebo pre vedenie mesta, ale pre 
nemocnicu, ktorá tu je a bude, dúfa,  pre pacientov a občanov Zlatých Moraviec, aby sa 
ušetrili nemalé finančné prostriedky za tepelné hospodárstvo. To, čo sa stalo  v minulosti, 
sa už neodstane  a v súčasnej dobe sa musíme pozerať na to, aby tá nemocnica mala 
dôvod fungovať ďalej. Toto tepelné hospodárstvo ju ťahá k zemi. Bez ohľadu na to či 
poslanci budú zvyšovať príspevok pre nemocnicu, alebo riaditeľ bude robiť úsporné 
opatrenia, alebo sa bude prepúšťať, bez ohľadu na to ako sa budeme všetci snažiť, vždy 
bude kameň úrazu tepelné hospodárstvo, vždy bude v priemere mínus 20 tisíc EUR  
mesačne. Takže jeho názor je, že oplatí riešiť tento problém teraz, lebo pokiaľ to 
znamená za túto zimu ušetrených 100 tisíc EUR, tak určite. 
 Poslanec Husár – sa opýtal riaditeľa nemocnice či stav tepelného hospodárstva je 
havarijný. Uviedol, že pýta sa preto, lebo pokiaľ je stav havarijný, tak nemusí sa robiť 
verejné obstarávanie ale zákazka sa zadá priamym zadaním.  
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že  toto nie je možné zadať priamym zadaním, nakoľko 
čerpanie úveru z  Európskej banky pre obnovu a rozvoj to nepripúšťa.  
Ing. Szobiová – uviedla, že by chcela prítomným vysvetliť, že prebratie a čerpanie úveru 
sú dve veci. Schválením uznesenia sa odsúhlasí zapracovať prijatie, prebratie  úveru do 
rozpočtu mesta, čiže mesto plánuje s prevzatím úveru a táto zmena bude zapracovaná. 
Prevzatie úveru v prípade tohto schválenia znamená, že sa podpíše úverová zmluva 
s vybratou bankou na základe najvýhodnejšej predloženej ponuky, kde podmienkou bude 
spolupráca s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Čerpanie prichádza až po ukončení 
výberového konania a realizácii rekonštrukcie tepelného  hospodárstva. Ďalej dodala, že 
v prípade vysúťaženia nižšej ceny, v čo dúfame, zostanú nejaké finančné prostriedky, 
ktoré nebudú potrebné na dokončenie tepelného hospodárstva, prípadne by z nejakého 
dôvodu ani neprišlo k tejto  realizácii, je možné tento úver,  ktorý bude takto prevzatý, 
buď prekvalifikovať na iné použitie nakoľko si treba uvedomiť, že je to veľmi výhodný 
typ úveru, alebo tento rozdiel medzi vysúťažením je možné použiť schválením 
Mestského zastupiteľstva na iné investičné akcie, ktoré sú spĺňajú podmienku 
energetickej úspornosti.  
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Primátor mesta –  vyzval poslancov MsZ, aby hlasovali za Návrh na prevzatie úveru na 
rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce  
Za: 1 (Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 16 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, 
Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká 
Nehlasovali : 2 (Hollý, Rumanko) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce – stavba a pozemky v k.ú. Kopanice 
v obci Hodruša- Hámre  (mat. č.6-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila návrh 
ale odporučila predložiť materiál ešte do finančnej komisie. 
Následne požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala 
informáciu k predloženému návrhu. 
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že tento návrh bol podaný z dôvodu, že sa hľadajú voľné 
finančné prostriedky, ktoré nemocnici chýbajú, či už z dôvodu, že mesto muselo 
poskytnúť nemocnici 100 tisíc EUR z rezervného fondu a toto bol spôsob ako to tam 
dostať. Táto chata je využívaná sporadicky, treba do nej investovať nemalé finančné 
prostriedky. Je majetkom nemocnice, v rámci delimitácie to bola bývalá chata ROH. 
Momentálne nevidí priestor, aby sa chata rekonštruovala za peniaze, ktoré sú potrebné 
niekde inde. Tento návrh bol podaný z dôvodu, že to bolo pragmatické riešenie 
podložené znaleckým posudkom na túto sumu.  
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Klučiar -  uviedol, že žiada pokiaľ  budú mať poslanci do budúcna rozhodovať 
o nejakej nehnuteľnosti, aby bola priložená  k návrhu aj fotodokumentácia. Podobnú 
požiadavku už mal aj v minulosti. Na  zasadnutí poslednej Mestskej rady tiež uviedol 
svoje výhrady k návrhu na odpredaj tejto nehnuteľnosti, že  ako môže rozhodnúť či suma 
určená znalcom zodpovedá realite, alebo nie, keď nemá predstavu o tom ako 
nehnuteľnosť vyzerá. 
Primátor mesta – uviedol, že určite nie je problém do budúcna zabezpečiť  a predkladať  
fotodokumentáciu k takýmto návrhom.  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie Návrh na odňatie majetku zo správy 
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce – 
stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša- Hámre   
Za: 12 (Škvarenina, Galaba, Babocká, Klučiar, Lisý, Dubajová, Boršč, Hritz, Uhrinová, 
Záchenský, Madola, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 (Husár, Vicianová, Tonkovič, Rumanko, Šepták) 
Nehlasovali: 2 (Hollý, Chládek) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 18/ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v časti pozemku parcely KN 
registra „E“ parcelné číslo 5616 druh pozemku ostatné plochy vo výmere 52,17 m2 
pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela registra „C“ č. 1918/2 na Hviezdoslavovej 
ul. zapísanej v LV 5417 – pre manželov Ing. Máriu Kesegovú a Ing. Júliusa Kesega 
 
Primátor mesta – požiadal poslanca Rumanka ako predkladateľa návrhu aby podal 
bližšie informácie k návrhu. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že predkladá návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta pre manželov Kesegových, kde jedným z dôvodov prečo  
predkladá tento návrh je, že manželia boli na rokovaní u primátora, kde dostali prísľub 
a vôľu riešenia tohto problému k ich spokojnosti, len sa to vraj nestíhalo dať do toho 
MsZ. Z tohto dôvodu predložil tento návrh on ako poslanec. Ako bolo povedané tak zo 
strany mesta bol návrh na odkúpenie tejto nehnuteľnosti na 5 splátok. Nehnuteľnosť si 
vyžaduje rekonštrukciu a majitelia majú záujem dotiahnuť inžinierske siete, kde je 
potrebné, aby boli majitelia okrem budovy aj pozemku pod ňou. Dal do pozornosti, že 
mesto dlhodobo neriešilo tento problém a zo strany mesta tam boli obštrukcie, ktoré 
bránia manželom Kesegovým nehnuteľnosť plne využívať, čo je dôvod prečo predkladá 
tento návrh, aby im mesto odpredalo pozemky pod budovou. 
Primátor mesta -  požiadal poslancov MsZ, aby hlasovali či môže vystúpiť pán Keseg 
pred MsZ. 
Za: 13 (Škvarenina, Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Rumanko, 
Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 6 (Galaba, Hollý, Chládek, Lisý, Šepták, Uhrinová) 
 
Primátor uviedol, že poslanci schválili udelenie slova p. Kesegovi a odovzdal mu 
slovo. 
Pán Keseg -  informoval poslancov o situácii, v ktorej sa už dlhodobo nachádzajú. 
Uviedol, že jedná sa o budovu bývalej predajne ovocia zeleniny, na Hviezdoslavovej 
ulici. Majitelia tejto nehnuteľnosti sú od roku 1993, majú ju riadne vo vlastníctve, v roku 
2004 keď ROEP usporadúval majetkovoprávne vzťahy s pozemkami, tento pozemok 
dostalo do vlastníctva mesto a tu nastala situácia, že oni vlastnia vrchnú stavbu a mesto 
pozemok. Od toho času platia nájom za pozemok a samozrejme daň z nehnuteľnosti, 
s tým, že túto situáciu sa snažia riešiť od roku 2012 bezúspešne, pričom im bolo 
navýšené nájomné o 1500 %. Uvedené je pre nich likvidačné, preto niekoľko krát 
rokovali s mestom aj o možnosti odkúpenia budovy od nich, s čím mesto aj súhlasilo, ale 
teraz sa dozvedajú záver z komisie, že na 5 splátok, čo je pre nich neprípustné, lebo tam 
nastávajú problémy so správou budovy  atď. nehovoriac o tom, že sa peňazí nemusia 
dožiť. Z uvedeného dôvodu rokovali aj s primátorom o tomto probléme, ktorý im 
prisľúbil nie odpredaj, ale predloženie tejto žiadosti o odkúpenie pozemku pod budovou 
od mesta na schválenie Mestskému zastupiteľstvu, ktoré o tomto rozhoduje. Ďalej 
uviedol, že budovu chcú zrekonštruovať a použiť na realizáciu projektu prospešného pre 
občanov tohto mesta. Budova je naozaj v zlom stave, ale investície do rekonštrukcie 
neprichádzali do úvahy nakoľko to nebolo ich celé po majetko-právnej stránke. 
Z uvedeného dôvodu žiada poslancov  o schválenie tohto odpredaja, aby sa mohla 
doriešiť táto ich situácia. 
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JUDr. Vozárová -  uviedla informácie, prečo sa riešila situácia s manželmi Kesegovými. 
Tento problém siaha ešte do minulého volebného obdobia a problém je v tom , že 
príslušná komisia MsZ prišla s návrhom, aby táto budova bola odstránená nakoľko 
v územnom pláne je pozemok, na ktorom sa nachádza, označený ako verejná zeleň. 
Z tohto dôvodu minulé ako aj terajšie vedenie mesta sa snažilo s manželmi rokovať 
a situáciu vyriešiť, kde na začiatku manželia nemali ani list vlastníctva na túto stavbu. 
V tomto smere im mesto vyšlo v ústrety a dalo im súhlas na to, aby tá stavba bola 
zapísaná aj na liste vlastníctva, takže keby nebola vôľa mesta, tak tá budova nie je do 
dnes usporiadaná.  Druhá vec je riešenie toho, čo s tým pozemkom a tu sa dostávame do 
situácie, kde by malo povedať Mestské zastupiteľstvo, alebo príslušná komisia ako sa to 
má riešiť. Stanovisko príslušnej komisie bolo doteraz také, že chcú, aby budova bola 
odstránená a pozemok využívaný ako verejná zeleň. Pokiaľ by sa pozemky pod budovou 
odpredali, tak je jasné, že nemôže mať už nikto záujem na tom, aby budova bola 
odstránená, keďže to už bude stáť na súkromnom pozemku. Rokovaní, ktoré v poslednej 
dobe prebehli ohľadne tohto problému sa zúčastnila a záverom bolo, že mesto budovu 
odkúpi za sumu znaleckého posudku, pričom suma bola pre mesto príliš vysoká, pretože 
mesto nevie zložiť cca 10 až 15 tisíc € za budovu, ktorú chceme zbúrať. Našlo sa také 
riešenie, že táto suma by sa rozložila tak, aby zbytočne nezaťažila mestský rozpočet na 
viac splátok. O uvedenom návrhu boli manželia upovedomení a súhlasili s ním.  Uviedla, 
že teraz stojíme pred otázkou, či uvedenú nehnuteľnosť na verejnom pozemku chceme, 
alebo nechceme. Stačí, aby poslanci „dali noty“ ako má Mestský úrad ďalej postupovať.  
Pán Keseg – uviedol, že pokiaľ sa on pamätá, tak sa hovorilo o dvoch splátka určite nie 
o piatich a čo sa týka verejnej zelene tá je po úroveň križovatky preťatá šesť krát, takže 
návrhu na zachovanie verejnej zelene tiež nerozumie. Aká je to mestská zeleň?  Ďalej 
poukázal na to, že komisia je len poradný orgán primátora a ani raz neboli na žiadnu 
komisiu prizvaní a nemali možnosť hájiť svoje záujmy, nerozumie rokovaniu o nich bez 
nich.  
 Prednosta MsÚ -  uviedol, že komisia nie je poradným orgánom primátora, ale 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že súčasťou materiálu tohto návrhu mala byť  
vypracovaná nejaká štúdia, vízia ako tá budova má vyzerať, nakoľko dnes sa rozprávame 
o odpredaji pozemkov v centre mesta v lukratívnej časti. Argumentovať tým, že tam 
vyrastie niečo prospešné pre obyvateľov by stálo za to, aby táto vízia bola súčasťou 
materiálu k bodu rokovania. Pozemok by sa mal predávať tak, ako iný dubiózny majetok, 
prípadne budovy, kde široká verejnosť si mohla pozrieť ako to tam asi bude v budúcnosti 
vyzerať.  Takže pokiaľ majú manželia Kesegoví nejaký podnikateľský zámer, mal by byť 
dopracovaný o víziu, štúdiu a predložený na Mestské zastupiteľstvo, čo by pomohlo aj 
poslancom ľahšie sa rozhodnúť a samozrejme cena  za pozemok by mala zohľadňovať 
lukratívnu polohu v strede mesta.  
Poslanec Rumanko – opýtal sa na to či mali poslanci možnosť vidieť štúdiu pri rokovaní 
o tepelnom hospodárstve nemocnice. Poukázal na to, že tam kde je investícia 382 tisíc 
EUR sme nevideli žiadnu víziu a pri tomto návrhu kde ide o 32 m² štúdiu máme 
požadovať. Ďalej sa opýtal prednostu MsÚ či by si dal on robiť projekt keby si nemohol 
dotiahnuť inžinierke siete k budove? 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že on keby mal podnikateľský plán, tak by predostrel víziu 
ako to má vyzerať.  
Poslanec Rumanko – uviedol, že ako lukratívnu časť kde je táto budova by to nebral, 
jediné čo je na tom lukratívne je blízkosť pozemku.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že nakoľko sú tieto pozemky v blízkosti obchodného domu 
Tesco, Tekov.....takže podľa jeho názoru je to lukratívna časť. 
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Poslanec Rumanko –  uviedol, že ak mesto chce riešiť nejakú cenu s majiteľmi tej 
budovy, nech sa s nimi dohodne a nech to rieši. 
Poslanec Petrovič  -  uviedol, že dnes poslanci nemôžu schváliť prevod, jedine zámer 
prevodu z dôvodu osobitného zreteľa. Medzi tým by sa to mohlo prejednať na príslušnej 
komisii, kde by sa dohodla cena a na najbližšom Mestskom zastupiteľstve by mohli keď 
bude vôľa schvaľovať prevod.  
JUDr. Vozárová   -   upozornila poslanca, že prevod pozemku by sa nemohol 
schvaľovať spôsobom hodným osobitného zreteľa, ale ako písmeno b) pozemok pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  
Tu sa musia rozhodnúť poslanci, lebo doteraz  bol názor taký, že budovu by sa mala 
odstrániť. Je na nich ak chcú odpredať pozemok manželom, lebo predaj nehnuteľného 
majetku je v kompetencii zastupiteľstva.  
Primátor mesta požiadal poslancov MsZ  o súhlas s vystúpením pani Kesegovej.  
 Pani Kesegová -   uviedla, že budova je ich vlastníctvom a nikto ich  nemôže donútiť 
aby ju zbúrali, odstránili, alebo predali. Je to len na ich slobodnej vôle. Ďalej vysvetlila 
ešte raz sled udalostí, ktoré predchádzali celej tejto situácii. 
Poslanec Petrovič -  uviedol, že mala by sa navrhnúť výška sumy za odpredaj pozemku. 
Uviedol, že p. Tokárovi sa odpredal pozemok na podnikateľské účely 50 € za m² a p. 
Zvířecímu 35 € za m² . Navrhol, že by to mala byť suma medzi 35 € až 50€ za m². 
Poslanec Záchenský -  uviedol, že Tokárovi sa odpredával pozemok, ktorý môže využiť 
podľa vlastného uváženia , tento pozemok je zastavaný budovou, ktorá tam aj ostane, na 
tomto pozemku už nikto nepostaví nič iné, preto podľa jeho názoru by sa mal odpredať 
tak ako pozemky pod garážami za 8,30 za m². 
JUDr. Vozárová -  navrhla, že na najbližšie MsZ sa môžu pripraviť dve verzie. Jedna 
ako odpredaj pozemku a druhá ako odkúpenie nehnuteľnosti (stavby) mestom a poslanci 
sa môžu rozhodnúť.  
Ing. Kmeť -  informoval prítomných o dôvodoch, ktoré viedli k záveru komisie. Uviedol, 
že na komisii sa tento problém preveroval z viacerých hľadísk: nesúlad s územným 
plánom, výstup z komisie výstavby kde boli vyjadrenia, že to zavadzia chodníku, ktorý je 
tam utopený a zvykne tam stáť voda a rekonštrukcii chodníka bráni táto stavba atď. 
Následne dodal, že  na pracovnom stretnutí kde manželia Kesegoví súhlasili s odkúpením 
na 5 splátok bol  účastný aj on, takže teraz je už len na poslancoch ako sa rozhodnú. 
Poslanec Boršč -  uviedol, že keď mesto chcelo, aby na uvedenom mieste bola mestská 
zeleň, malo hľadať finančné prostriedky v rozpočte, aby mohlo nehnuteľnosť odkúpiť.  
Poslanec Husár -  uviedol, že poslanci prijali taký nejaký konsenzus, že nebudú 
odpredávať žiadne nehnuteľností pred voľbami a v tomto smere postupovali aj pri chate, 
ale nechce týmto od návrhu p. Kesega odrádzať, len si myslí, že treba k tejto veci si 
konštruktívne sadnúť a navrhnúť riešenia, ktoré by sa neskôr zrealizovali, len si myslí, že 
nie je vhodné 3 mesiace pred voľbami odpredávať akýkoľvek majetok mesta.  
Primátor mesta -  požiadal poslancov o návrhy riešenia.  
Poslanec Rumanko -  uviedol, že keď nechceme odpredať pozemok pod budovou, tak 
by malo mesto odkúpiť budovu jednorazovou splátkou. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že v tomto prípade by sa muselo urobiť rozpočtové opatrenie 
a v tomto čase to vôbec nevidí reálne, pretože mesto nemá voľných 10 tisíc EUR do 
konca tohto roka, aby mohlo odkúpiť túto budovu. V prípade, že by sa rozhodlo, že 
mesto odkúpi od manželov Kesegových nehnuteľnosť musí sa s tým rátať a rozpočtovať 
to do budúcoročného rozpočtu mesta a až následne by mohlo dôjsť k odkúpeniu tejto 
nehnuteľnosti.  
Poslanec Petrovič -  uviedol, že sa zhoduje s názorom poslanca Záchenského a žiada aby 
ako prvom návrhu sa hlasovalo za sumu 35 EUR/m2 a potom 50 EUR/m2 
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Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie návrh poslanca Pavla Petroviča 
odpredaj pozemku za 35,00 EUR/m2 
Za: 7 (Vicianová, Tonkovič, Hritz, Petrovič, Rumanko, Záchenský, Boršč) 
Proti: 1 (Babocká) 
Zdržali sa: 7 (Husár, Klučiar, Chládek, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola) 
Nehlasovali: 4 (Hollý, Lisý, Uhrinová, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že návrh poslanca Petroviča neprešiel.  
  
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie návrh poslanca Pavla Petroviča 
odpredaj pozemku za 50,00 EUR/m2 
Za: 7 (Vicianová, Tonkovič, Hritz, Petrovič, Rumanko, Záchenský, Boršč) 
Proti: 1 (Babocká) 
Zdržali sa: 7 (Husár, Klučiar, Chládek, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola) 
Nehlasovali: 4 (Hollý, Lisý, Uhrinová, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že návrh poslanca Petroviča neprešiel. 
 
 
K bodu 19/ 
Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre – 
rekreačná chata   súpisné  číslo   č.  62,   pozemky čísla parciel  446/1, 446/2 a 447/1,   
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov (mat. č.8-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila návrh na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva následne požiadal Ing. Kmeťa, vedúceho oddelenia 
pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Kmeť -  uviedol bližšie informácie k bodu rokovania na základe materiálu č. 8 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a 
schválenie podmienok VOS prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté 
Moravce  –  stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre – rekreačná chata    
Za: 0 
Proti: 5 (Madola, Galaba, Dubajová, Petrovič, Lisý) 
Zdržali sa: 10 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, 
Šepták, Babocká) 
Nehlasovali: 4 ( Hollý, Rumanko, Škvarenina, Uhrinová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
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K bodu 20/ 
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.7-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala predložený návrh a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, následne požiadal Ing. Szobiovú, 
vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že Audiovizuálny fond na základe predložených podkladov 
k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle Výzvy č. 4/2014 rozhodol 
o poskytnutí dotácie pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 32.000 Eur.  Nakoľko celkový 
rozpočet projektu je vo výške 95.798 Eur, dotácia a spolufinancovanie mesta nebudú 
postačovať na krytie celých výdavkov na digitalizáciu. Audiovizuálny fond poskytuje na 
tieto projekty nenávratné dotácie alebo pôžičky. Pôžičku nie je možné poskytnúť 
samostatne , t.j. bez kombinácie s dotáciou, poskytuje sa až po pridelení dotácie. 
Mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva požiada Audiovizuálny fond 
o poskytnutie pôžičky vo výške 53.820 Eur. Pôžička je splatná do troch rokov od 
uzavretia zmluvy a prvá splátka je splatná v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, 
v ktorom bola pôžička poskytnutá. Pôžička má fixnú úrokovú sadzbu 1% p.a 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu Návrh na 
prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu  
Za: 14 (Škvarenina, Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, 
Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 5 (Hollý, Chládek, Rumanko, Madola, Uhrinová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie 
účelového fondu mesta (mat. č.9-36MZ -2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a 
a žiadala doložiť stanovisko finančnej komisie, následne  požiadal Branislava Vargu, 
povereného riaditeľa Technických služieb mesta, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Branislav Varga -  uviedol, že jedná sa o návrh, kde prostriedky Účelového fondu mesta 
navrhujeme použiť z dôvodu potreby zhotovenia projektovej dokumentácie stavby pre 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre vydanie stavebného povolenia 
– Skládka odpadov II. etapa. Ďalej uviedol, že vypracovanie tejto dokumentácie je  
potrebné z dôvodu, že v zmysle vydaného Rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa 
integrované povolenie pre prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté Moravce zo 
dňa 13.3.2014, kde je prevádzkovateľ povinný predložiť „Úplnú žiadosť o zmenu 
integrovaného povolenia“, ktorej predmetom bude riešenie II. etapy budovania skládky 
odpadov v Zlatých Moravciach od 31.12.2014.  
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Nesplnenie uvedenej podmienky by s okamžitou platnosťou zastavilo prevádzku I. etapy 
skládky. Predpokladaná cena prípravnej dokumentácie stavby podľa sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností predstavuje 
sumu 60.000 Eur. Keď táto podmienka bude splnená získame čas približne na tri roky. 
Ďalej dodal, že počas tohto obdobia môže sa používať súčasná skládka kde pribudne 
približne 34 000 m³ odpadu. 
Poslanec Lisý -  uviedol, že tento návrh podporuje, pretože už 2,5 roka sa usiluje o to, 
aby sa so súčasnou skládku niečo urobilo. Pokiaľ sa teraz správne nerozhodneme, tak 
mesto a občania mesta na to doplatia. Takže tento návrh odporúča schváliť.  
 Poslanec Šepták -  uviedol, že si uvedomuje, že skládka komunálneho odpadu je veľmi 
dôležitá, ale poukázal na to, že to nie je neriešiteľná situácia a existujú aj iné skládky, kde 
vyvážajú aj iné obce, čo by možno vyšlo aj lacnejšie. Takže nevidí dôvod, aby sa takto na 
poslednú chvíľu vytváral tlak na poslancov. Materiál si naštudoval a cena, ktorá je 
uvedená za vypracovanie projektu je podľa jeho názoru vysoká, nakoľko bežne projekty 
na kazety takéhoto rozmeru sú tak 30-40 tisíc EUR.  Nevie z čoho vychádza suma, ktorá 
je navrhnutá, ale podľa jeho názoru je nadsadená.  
Branislav Varga – uviedol, že o podmienke, ktorá bola udelená má vedomosť len od 
marca, kedy prišlo Rozhodnutie. Ďalej sa vyjadril k výške ceny za projekt, kde uviedol, 
že predbežná kalkulácia im vyšla na 50 tisíc EUR,  na základe skúseností a aby sa prišlo 
zbytočným komplikáciám (možnosť vysúťaženia ceny vyššej ako je predpokladaná). 
Dodal, že ceny sú orientačné, cenové ponuky bude riešiť mesto, on bude len ako 
konzultant pri technických veciach. Čo sa týka názoru, že vývoz na inú skládku môže byť 
lacnejší, tomu naozaj neverí.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že by rád vysvetlil,  prečo   mesto navrhlo sumu vo výške 
60.000 € . Keby bola schválená suma 50 000€ z účelového fondu, tak v prípade 
vysúťaženia vyššej sumy čo i len o 1 000€, tak máme problém. Pokiaľ bude schválené 
použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 60.000 € pre 
zhotovenie projektovej dokumentácie stavby a vysúťaží sa napríklad za 52 000€, tak 
čerpaných bude len 52 000€, sú to peniaze z účelového fondu, ktoré sú určené na túto 
záležitosť, čiže na iné sa využiť tieto finančné zdroje nedajú.  
Poslanec Galaba -  uviedol, že uvedené bolo prerokované aj na finančnej komisii, ktorá 
to odporučila schváliť, ale boli tam výhrady hlavne k tomu, že tu sa schvaľuje projekt, 
ktorý nevieme či budeme, alebo nebudeme využívať. Ďalšiu výhradu uviedol, že neboli 
poskytnuté nijaké podrobnejšie analýzy rôznych možností riešenia odpadového 
hospodárstva, ktoré  mimochodom žiadal poslanec Petrovič už asi pre rokom.  
Ďalšou výhradou je stanovená suma 60 000€ - nevieme kým, nevieme ako, keď aj na 
základe informácii projektantov, ktorí takéto stavby realizujú hovoria o nižších sumách, 
niektorí tvrdia,  že tá suma je možno aj o 100%  navýšená.   
Uviedol, že keď už poslanci majú schváliť prostriedky na projekt,  tak navrhuje aby cena 
bola znížená na 35 000 €. 
Branislav Varga -  uviedol, že nevie ako poslanec Galaba  prišiel k sume 35 000€, ale na 
základe jeho konzultácií s projektantmi môže povedať, že  všetci hovorili o sume 
približne 50 000€. Ďalej uviedol, že nie je to jednorazová suma, ktorá sa bude uhrádzať 
ako celok. Projekt je rozdelený na viac položiek, ktoré sa budú uhrádzať jednotlivo.  
Upozornil na to, že treba si uvedomiť, že týmto získame tri roky, kedy môžeme využívať 
ešte skládku a poukázal na to koľko od minulého roka vynaložili úsilia na to, aby sa 
zachovala skládka, preto by bola škoda túto možnosť nevyužiť.  
Dodal, že nevie si predstaviť ako bude argumentovať miestnym občanom Zlatých 
Moraviec, že skládka komunálneho odpadu je zatvorená a to by sme sa potom museli 
naozaj pustiť do čísel   a rozmeniť to na drobné, že kde budeme voziť, za koľko budeme 
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voziť atď. Zdá sa mu to nelogické, keď máme tu skládku, vieme predĺžiť jej životnosť, 
všetka dokumentácia je podložená a schválená inšpekciou a my to nevyužijeme. Uviedol, 
že rozhodnutie nechá na poslancoch , ale myslí si že je dostatok dôvodov prečo by mali 
hlasovať za. 
Poslanec Galaba -  sa opýtal, že ako sa prišlo k sume 60 000€, chce to vidieť, prečo sú 
názory, že to ide zrealizovať za oveľa nižšiu cenu. 
Branislav Varga -  uviedol, že tu by sa opieral o to, že peniaze z fondu sú účelovo 
viazané a  sú určené na túto záležitosť,  nie je možné ich na nič iné využiť. Peniaze, ktoré 
sa nevyužijú ostanú  v tomto účelovom fonde. 
Následne  uviedol sumár  položiek, ktoré predložil na Mestský úrad po konzultácii 
s projektantom kde suma za projekt bola zložená z nasledovných položiek: inžinierske 
činnosti  pre územné konanie, zabezpečenie územného konania, dokumentácia pre 
stavebné povolenie, zabezpečenie stavebného konania a geologický prieskum,  po zrátaní 
cca 45 000 €. 
Poslanec Šepták -  uviedol, že geologický prieskum bol robený asi pred tromi rokmi za 
9 000€ , 10 000€ dostal za sprostredkovanie pán Grujbár. Takže by sa mali zrátať náklady 
koľko to bude stáť reálne, aby sme neschvaľovali niečo, o čom nebudú mať poslanci 
vedomosť. Uviedol svoje výhrady voči tomu, že je tlačené na poslancov , aby schválili na 
projekt 60 000€ a ak neschvália, tak do konca roka nám zavrú skládku. Dodal, že nemôže 
schváliť niečo, čo zodpovedne nevie posúdiť. Predložený návrh je 60 000€, potom sa 
uvedie cena od projektanta 45 000€ a informácie sú, že cena projektu môže byť ešte 
oveľa nižšia.  Potrebné je  stanoviť reálne ceny . 
Branislav Varga -  uviedol, že všetky položky, ktoré sú v projekte uvedené sa budú 
súťažiť, čo znamená, že v konečnom dôsledku bude výsledná cena zrejmá potom. Dodal, 
že svoju povinnosť si splnil, pripravil materiál, predložil na schválenie, z jeho strany boli 
urobené všetky kroky smerujúce na zachovanie skládky komunálneho odpadu, on bude 
mať svedomie čisté. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že stav rozpočtu účelového fondu súvisí s rozpočtovým 
opatrením, ktoré je potrebné schváliť do 31.08. V rozpočte bude schvaľovaný presun,  len 
rozpočtovo  na použitie účelového fondu vo výške 60.000 €, čo neznamená, že peniaze 
musia byť aj použité, je to maximum, do ktorého môžeme ísť a v prípade, že suma bude 
vysúťažená na 35 000€,tak prevod z fondu bude len vo výške tejto sumy. Zhrnutie - 
rozpočtovaných síce bude 60 000€, ale čerpaných bude 35 000€.   
Poslanec Galaba – uviedol, že on navrhuje aby bolo schválených 35 000€, pretože dnes 
projektanti nemajú až tak veľa roboty a každý je rád, keď si môže zarobiť, takže je toho 
názoru, že sa nájdu takí, ktorí to za túto sumu spravia, ktorá je tiež zaujímavá.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že by rád v krátkosti zopakoval informácie k tomuto návrhu, 
lebo nie je si istý či všetci tomu rozumejú. Suma 60 000€ je rozpočtové opatrenie, ktoré 
je potrebné schváliť do 31.08. , keď tam dáme sumu 35 000€ a bude to suma 38 000€ 
bude to problém, čo sa hypoteticky môže stať.  
Poslanec Galaba -  apeloval, že to sa nemôže stať nakoľko mesto si bude diktovať cenu, 
takže keď dá do 35 000€, tak nemôžu prísť cenové ponuky na viac.  
Prednosta MsÚ -  60 000€ navrhnutá suma nie je reálne suma, ktorá sa vyplatí. 
Nadsadila sa z dôvodu, aby si mesto vytvorilo priestor a verí tomu, že sa to vysúťaží za 
úplne inú sumu. Vysúťaží sa to za 35 000€ zostávajúcich 25 000€ tam ostane nikto s nimi 
nepohne.  Dodal, že pokiaľ sa s týmto názorom poslanci majú problém stotožniť, nech 
teda odsúhlasia nižšiu sumu  - 50 000€.  Pokiaľ sa nenájde dnes spoločná komunikácia 
k tomuto bodu tak naozaj s problémom už v budúcnosti nepohneme.  
Primátor mesta – požiadal poslancov, aby schválili sumu, ktorá bola  projektantom 
stanovená , čiže 52 000€. 
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Poslanec Rumanko -  uviedol,  by mali využiť túto poslednú možnosť aj za cenu 
nejakého kompromisu 45 000€, pretože  po týchto troch rokoch nás bude čakať len 
proces spaľovania, takže nemali by sme premrhať možnosť, ktorú nám dáva odbor 
Životného prostredia.  
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, k bodu Návrh na 
urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie účelového fondu mesta 
podľa návrhu poslanca Rumanka  
Za: 14 (Škvarenina, Husár, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Rumanko, Chládek, Boršč, 
Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Záchenský) 
Nehlasovali: 4 (Hollý, Klučiar, Petrovič, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 

K bodu 22/ 

Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených 
splátkových kalendároch na záväzky po lehote splatnosti (materiál č. 10) 

Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu a Mgr. 
Šíru, prednostu Mestského úradu, aby podali informácie k predloženému bodu. 

Ing. Szobiová -  uviedla, že v súvislosti s kritickou ekonomickou situáciou mestského 
podniku Záhradnícke služby predkladáme informáciu o exekučných konaniach vedených 
voči príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce 
a uzatvorených splátkových kalendároch na záväzky po lehote splatnosti.  

  

Dňa 4.8.2014 boli doručené na Mestský úrad príkazy na vykonanie exekúcie, ktorými 
exekútor vymáha neuhradené poistné na sociálnom poistení a trovy exekúcie 
Záhradníckych služieb od Mesta Zlaté Moravce a to prikázaním pohľadávky. 

Na základe uvedených exekučných príkazov je celková neuhradená pohľadávka Sociálnej 
poisťovne ku dňu 28.07.2014 vo výške  12.286,59 Eur a trovy exekúcie sú v celkovej 
výške 11.051,20 Eur, čo spolu predstavuje sumu 23.337,79 Eur. Celú túto sumu, ktorú 
hovorí, vymáha exekútor od Mesta Zlaté Moravce spôsobom prikázaním pohľadávky, čo 
znamená mesto nevyplatí v našom prípade príspevok Záhradníckym službám ale vyplatí 
požadovanú sumu exekútorovi. Na základe toho, že prišli tieto exekučné príkazy na 
mesto,  bol požiadaný riaditeľ mestského podniku, aby predložil určité doklady k tomu. 
Predložil len splátkové kalendáre, s ktorými súhlasil exekučný úrad. Z dohodnutých 
splátkových kalendárov bolo zrejmé, že Záhradnícke služby nedodržiavali termíny 
a výšky splátok, ktoré mali dohodnuté v splátkových kalendároch.  

Prednosta MsÚ -  uviedol, že dlhodobo vieme, aký  stav je v Záhradníckych službách. 
Dodal, že mestu sa veľmi ťažko komunikuje s vedením Záhradníckych služieb, pretože 
nedodávajú, neskoro dodávajú alebo čiastkovo dodávajú požadované materiály. On 
osobne je zaplavený mailami, ktoré preposiela Ing. Szobiová  adresované pánovi 
Tomajkovi, aby dokladal veci, napriek tomu sa to nedeje. Vždy boli výhovorky, že tam je 
len  jedna účtovníčka, dnes sú tam tri a sme na tom úplne rovnako. Uviedol, že pre 
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informáciu, pokiaľ je podnik v krachu a sedia tu ľudia, ktorí sa v tom dobre vyznajú, tak 
sa robia ekonomické opatrenia, znižujú sa počty zamestnancov a aplikujú sa rôzne 
opatrenia. Pán riaditeľ Tomajko namiesto toho náklady na mzdy, ktoré mal v marci tohto 
roku 12 976€ má teraz v siedmom mesiaci 16 022 €, takže namiesto toho, aby sa 
znižovali počty zamestnancov a riešili ekonomické opatrenia, tak pán riaditeľ vypláca na 
mzdy z mesiaca na mesiac  viac. Keď si zoberieme, že priemerný mesačný príspevok 
Záhradníckych služieb je 17 000€ tak 16 022 € tvoria mzdy a odvody, takže neostáva mu 
na hlavnú činnosť takmer nič. Ďalej poukázal na prehľad vyúčtovania príspevkov ako to 
mestu postupne dodávajú, kde príspevok na odvody do sociálnej poisťovni za február 0€, 
príspevok na odvody do zdravotnej poisťovni šiesty mesiac 0 € a takto by mohol 
pokračovať. Poukázal na to, že mesto keď aj pošle príspevok a dokonca sa ho snažíme aj 
účelovo viazať , nie je to zo strany Záhradníckych služieb plnené, dlh generuje ďalší dlh, 
keď sa splácajú staré dlhy automaticky sa vytvárajú nové, pretože nie je finančný priestor 
na to, aby sa to dalo splácať. Má niekoľko splátkových kalendárov, ktoré nedodržiava 
vôbec, alebo sčasti a čo je najhoršie mesto o týchto záležitostiach nemá vôbec prehľad. 
Chýbajú nám materiály a situáciu nevieme vyhodnotiť. Nie je vôľa zo strany vedenia 
Záhradníckych služieb tieto podklady dodať, ako príklad uviedol situáciu z poslednej 
doby, kedy Ing. Szobiová žiadala  od pána riaditeľa,  aby nám dodal informácie 
k exekúciám, mimo príkazov aj iné podklady, ktoré napríklad Sociálna poisťovňa 
dodáva. Pán riaditeľ priniesol zo sedemstranového rozhodnutia prvú stranu. Keď sme 
argumentovali, že toto nám nestačí  a aby sme to vedeli vyhodnotiť potrebujeme aj 
ostatné , tak donesie zas iba druhú  stranu. Poukázal na to, že sa im ťažko spolupracuje 
a robí s pánom riaditeľom a dovolí si tvrdiť, že tento podnik je dávno skrachovaný a 
položený na kolenách. Keby v minulosti prešiel návrh na zrušenie podniku, dnes by sme 
sa nemuseli boriť s takýmito problémami. Pán riaditeľ nerešpektuje ani príkazné listy 
pána primátora a je ich niekoľko. Kontrolór tiež nemá žiadne informácie a vôbec už 
k exekúciám, všetky  účty sú zablokované a my máme problém identifikovať , ktorý účet 
v ktorej banke je aký, či na hlavnú činnosť, či na podnikateľskú, čo priamo súvisí 
s účtovaním atď. nevieme sa v tom vyznať, nevieme to kontrolovať, nevieme  s tým 
jednoducho pohnúť. Uviedol, že riešenie tejto situácie je v rukách poslancov. V zmysle 
exekučného poriadku Mesto Zlaté Moravcie je povinné uhradiť exekučnú sumu,  čo 
spôsoby, že Záhradnícke služby budú mať v tomto mesiaci príspevok nulu a v ďalšom 
mesiaci bude príspevok nižší o 6 300€. Dodal, že toto sa rozprávajú o jednom 
exekútorovi a šiestich exekúciách a nedá mu upozorniť, že tých exekútorov je niekoľko 
a exekúcii tiež ešte niekoľko. Podľa informácií, ktoré  majú, tak účty sú zablokované do 
takej sumy, že keby poslali aj štyri príspevky naraz, tak všetky peniaze si stiahnu 
exekútori. Takto sú zablokované aj motorové vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve 
Záhradníckych služieb. Zdôraznil, že situáciu treba riešiť, pretože problémy sú takého 
charakteru, že ohrozujú mesto. Keby sa bol podnik zrušil minulý rok, tak by sme sa 
s problémami borili ako tak, ale borili by sme sa a nejako by sme to zvládli,  čím príde to 
rozhodnutie neskôr, tým sa s tým mesto bude vyrovnávať horšie, respektíve bol už aj taký 
názor, že nás to môže stiahnuť do nútenej správy. Požiadal poslancov MsZ, aby sa vážne 
zamysleli nad situáciou, ktorú treba čo najskôr riešiť. 

JUDr. Vozárová -  uviedla, že doplní informácie na vysvetlenie, že momentálne mesto 
Zlaté Moravce dostalo príkaz na začatie exekúcie a šesť exekučných príkazov, ktorými 
nám exekútor prikázal, aby Mesto Zlaté Moravce odo dňa doručenia tohto príkazu na 
začatie exekúcie nevyplatilo pohľadávku povinnému, čo sú Záhradnícke služby.  Povinný 
(Záhradnícke služby) stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa jeho dlžníkovi 
(Mestu Zlaté Moravce, lebo posiela mesačne príspevok) doručil príkaz na začatie 
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exekúcie – čiže Mesto nemôže poslať príspevok Záhradníckym službám, pretože 
exekútor  nariadil tie peniaze, ktoré sa mali poslať Záhradníckym službám  vyplatiť 
exekútorovi a  Mesto pohľadávku a jej príslušenstvo musí zaslať oprávnenému, to 
znamená Sociálnej poisťovni.   

Peniaze, ktoré boli rozpočtované ako príspevok pre Záhradnícke služby má Mesto príkaz 
od exekútora poslať exekútorovi na účet, čo znamená, že Záhradnícke služby ostanú tento 
mesiac bez príspevku a budúci mesiac o 6 300 € menej.  Istina je  vo výške  12.286,59 
Eur a trovy exekúcie sú v celkovej výške 11.051,20 Eur, čo spolu predstavuje sumu 
23.337,79 Eur, ktorá nebude môcť byť vyplatená Záhradníckym službám, ale pôjde na 
účet exekútora. Situácia je taká, že nemáme reálne a konkrétne informácie, že koľko tých 
exekúcii môže byť voči Záhradníckym službám vedených, pretože od Záhradníckych 
služieb informácie nedostávame napriek tomu, že v júli minulého roka primátor mesta 
vydal príkazný list pánovi riaditeľovi Tomajkovi, aby informoval vedenie mesta aj 
hlavného kontrolóra o všetkých začatých exekúciách ako aj o priebehu exekučných 
konaní.  

V tomto kroku chce Mesto požiadať Mestské zastupiteľstvo z dôvodu, že  účtovníctvo 
v Záhradníckych službách nie je vedené správne, lebo podnik nevie, ktorý účet má 
používať na hlavnú činnosť a ktorý na podnikateľskú, schváliť  uznesenie,  kde hlavnému 
kontrolórovi mesta uloží vykonať kontrolu a zistiť stav všetkých prebiehajúcich 
exekučných konaní  vedených voči Záhradníckym službám – najmä výšku a dôvod dlhu, 
výšku trov exekúcie, výšku prípadnej úhrady a preveriť účtovanie hlavnej  
a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za hlavnú činnosť a podnikateľskú 
činnosť. Ďalej uviedla, že vlastnými zdrojmi sa im podarilo zistiť, že napríklad 
v evidencii vozidiel je  na vozidlá Záhradníckych služieb uvalených 12 blokácií, čiže 12 
exekučných konaní. Na  účte Slovenskej sporiteľne je blokácia od viacerých exekútorov 
v celkovej výške 75 600€, v PRIMA banke je blokovaný účet na 10 exekúcií a tiež tam 
evidujú nedoplatky za prečerpanie prostriedkov.  Dodala, že naozaj nevie akým smerom 
sa to bude ďalej vyvíjať, ale zo strany mesta opakovane upozorňujú, že pokiaľ sa situácia 
nebude riešiť bude to stále horšie a horšie, lebo vyzerá to tak, že celý príspevok pre 
Záhradnícke služby zhltnú exekútori. Situáciu treba riešiť, no treba si uvedomiť, že  ak si 
povieme, že podnik zrušíme, tak všetky dlhy zo zákona prejdú na Mesto, čiže do nášho 
účtovníctva, čo znamená, že skončíme s číslami v nútenej správe. Ak zlúčime podnik 
s iným podnikom tak zase len tie dlhy hodíme na plecia inému podniku. Je načase 
zamyslieť sa čo s tým a pokiaľ tam bude vedenie také aké je, tak sa v živote neposunieme 
ďalej. Pán Tomajko tu tri roky sľubuje, že odíde keď v podniku sa situácia ustáli, zlepší, 
vyriešia sa problémy, ale tri roky všetci vidíme, že sa to nezlepšuje. 
Primátor mesta -  uviedol, že podľa  informácii, ktoré v poslednej dobe obdržal, tak 
Záhradnícke služby sú v katastrofálnom stave.  Podľa práve podaných informácií je 
jasné, že Záhradnícke služby idú stále dolu vodou. Na zlú situáciu v tomto podniku som 
opakovane upozorňoval. Nepodporili ste  moje návrhy na zrušenie tohto podniku, ani na 
zlúčenie tohto podniku s iným podnikom a ani opakované návrhy na odvolanie riaditeľa 
z funkcie. 
Preto sa pýtam, čo ďalej? Situácia dospela už do takého štádia, že nezaplatené dlhy 
Záhradníckych služieb má teraz zaplatiť mesto, navyše aj s trovami exekúcie.  

  
Pána Tomajka som príkazným listom zo dňa 1.7.2013 žiadal o to, aby o každej jednej 
exekúcii informoval mňa ako aj hlavného kontrolóra mesta. Avšak relevantné informácie 
nedostávame. Pán Tomajko nás jednoducho ignoruje.  
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Mám za to, že pokiaľ chceme uvažovať, čo v budúcnosti spravíme s týmto podnikom, je 
nevyhnutné poznať jeho skutočný stav hospodárenia. Lenže od pána Tomajka sa nikdy 
jasných a presných čísel nedočkáme. Preto žiadam mestské zastupiteľstvo, aby prijalo 
uznesenie, ktorým uloží hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu v Záhradníckych 
službách mesta Zlaté Moravce v rozsahu: 

a) Zistiť stav všetkých prebiehajúcich exekučných konaní  vedených voči 
Záhradníckym službám – najmä výšku a dôvod dlhu, výšku trov exekúcie, výšku 
prípadnej úhrady 

b) Zistiť stav platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a ostatných poisťovní za rok 
2013 a 2014 – najmä či a kedy boli uhrádzané odvody a v akej výške 

c) Preveriť účtovanie hlavnej  a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za 
roky 2013 a 2014 a preveriť vykázanie výsledku hospodárenia k 30.06.2014. 

 
Navyše mám za to, že čím dlhšie bude vo vedení tohto podniku pán Marián 

Tomajko, tým budú škody pre mesto stále narastať. Je jasné, že tieto škody, ktoré 
vznikajú mestu z titulu, že musí platiť za Záhradnícke služby dlhy na poistnom, na ktoré 
mu však dotáciu poskytlo, ako aj z titulu platenia trov exekúcie, budú musieť znášať 
daňoví poplatníci. Neviem, dokedy chcete túto skutočnosť v mestskom zastupiteľstve 
ignorovať a pána Tomajku držať vo funkcii. Ja tento fakt prehliadať nemôžem a ani 
nechcem a preto dávam opätovne návrh na odvolanie pána Mariána Tomajku z funkcie 
riaditeľa Záhradníckych služieb.   

Súčasne Vám navrhujem, aby ste si Vy, páni poslanci, navrhli vlastného kandidáta 
na túto funkciu a ja ho budem rešpektovať a navrhnem ho na najbližšom rokovaní 
mestského zastupiteľstva na menovanie.  

 
Primátor mesta : dal hlasovať, kto je za odvolanie Mariána Tomajku z funkcie riaditeľa 
Záhradníckych služieb? 
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržali sa: 8 (Husár, Hritz, Lisý, Chládek, Záchenský, Boršč, Madola, Babocká) 
Nehlasovali: 11 (Dubajová, Galaba, Hollý, Rumanko, Klučiar, Petrovič, Šepták, 
Škvarenina, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta uviedol: ďalej sa vraciam k tomu, čo som uviedol na začiatku a žiadam 
pánov poslancov o uloženie úlohy hlavnému kontrolórovi mesta v znení, ktoré je 
premietané na plátne. Ešte raz ho prečítam: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí konanom dňa 
14.8.2014 
p r e r o k o v a l o 

informáciu o   exekučných konaniach vedených voči mestskému podniku príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a o stave hospodárenia v tomto 
podniku 
u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať bezodkladne v príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce kontrolu v rozsahu   

a) Zistiť stav všetkých prebiehajúcich exekučných konaní  vedených voči 
Záhradníckym službám – najmä výšku a dôvod dlhu, výšku trov exekúcie, výšku 
prípadnej úhrady 
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b) Zistiť stav platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a ostatných poisťovní za rok 
2013 a 2014 – najmä či a kedy boli uhrádzané odvody a v akej výške 

c) Preveriť účtovanie hlavnej  a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za 
hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť za roky 2013 a 2014 a preveriť vykázanie 
výsledku hospodárenia k 30.06.2014, 

s tým, že písomnú správu o kontrolných zisteniach predloží hlavný kontrolór najneskôr 
na septembrové rokovanie finančnej komisie a následne na najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
Primátor mesta - požiadal poslancov, aby hlasovali za  
Za: 12 (Vicianová, Husár, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Petrovič, 
Tonkovič, Chládek, Záchenský, Boršč) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Hritz, Lisý) 
Nehlasovali: 5 (Hollý, Klučiar, Škvarenina, Uhrinová, Rumanko) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Marián Tomajko - riaditeľ Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce uviedol, že nie 
je pravda, že by nemal vedomosť o tom, ktorý účet má na hlavnú a ktorý na 
podnikateľskú činnosť. Ďalej uviedol výhrady voči vyjadreniam, že  nedodáva podklady 
na Mestský úrad a spochybnil evidenciu na úrade. Následne predniesol všetky doklady, 
ktoré predložil či už k príkazným listom primátora, alebo požadovaným dokladom.  
Uviedol, že o situácii Záhradníckych služieb informoval pravidelne na komisiách, 
Mestskom zastupiteľstve a informoval o priebehu ako sa problémy nabaľovali, o ktorých 
vedenie aj Mestské zastupiteľstvo vedeli. Opakovanie žiadal o poskytnutie financií na 
splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Poukázal na to, že príspevky od mesta boli 
zasielané nepravidelne a po splatnosti, čo spôsobovalo, že mestský podnik nemohol včas 
zaplatiť splátky Sociálnej poisťovni. Vyjadril sa aj k exekúciám, že mesto za nich ešte 
v živote žiadnu exekúciu nezaplatilo, všetko čo bolo uhradené bolo stiahnuté z príspevku 
a ostatné platili s podnikateľskej činnosti. Ďalej poukázal na rozdiely finančných 
príspevkov poukázaných na verejnú zeleň a starostlivosť o mesto, ihriská a cintorín 
v porovnaní s mestom Vráble, ktoré má niekoľkonásobne vyšší príspevok oproti mestu 
Zlaté Moravce.  
Uviedol, že má pocit, že je tu snaha Mesta položiť Záhradnícke služby a jeho osobu na 
kolená. Jeho práca je stále sťažovaná, napríklad aj tým, že mu zobrali ekonómku, ktorá 
neodovzdala agendu a administratívnu pracovníčku. Potom sa nie je čomu čudovať, že 
dokladovanie materiálov nie je možné stihnúť v termíne.  
Požiadal Mestské zastupiteľstvo, aby sa z rezervného fondu sumou 20 000€ pomohlo aj 
Záhradnícky službám mesta, aby mohli exekútorom zaplatiť.  Riešia sa rôzne problémy 
ale pre nich sa pomoc nehľadá. Apeloval a prosil primátora, prednostu a právničku mesta, 
aby mu nehádzali polená pod nohy, aby nemusel rozprávať všetko o čo by nechcel 
rozprávať. Žiadal, aby sa zamysleli ako ľuďom v Záhradníckych službách pomôcť, aby 
ich nenechali znova bez výplat s exekútormi na krku,  lebo si zaslúžia svoje výplaty 
nakoľko si všetci svoje povinnosti zodpovedne plnia, tak ako aj on osobne.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že osobne si vyprosí vyjadrenia typu, že bude niekto 
o niečom rozprávať. Zo zákona je každý povinný ak vie o nejakom spáchanom trestnom 
čine, túto skutočnosť oznámiť na najbližšom obvodnom oddelení alebo prokuratúre. 
Uviedol, že on osobne má svedomie čisté a každému občanovi tohto mesta sa môže 
pozrieť do očí.  
Ďalej reagoval , že čo sa týka p. Tomajku  všetci vieme, že podnik vedie cez 20 rokov, 
ale stojí na zamyslenie,  kam ten podnik za tie roky dotiahol. Poukázal na to, že voči p. 
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Tomajkovi ako osobe, človekovi nič nemá. Rád mu podá ruku, pozdraví a pod. Výhrady 
má voči štatutárovi Záhradníckych služieb mesta, ktorý riadi tento podnik. Podľa jeho 
názoru je p. Tomajko ekonomicky negramotný a nevie riadiť tento mestský podnik, toto 
je jednoducho pravda. Obhajovanie p. Tomajku, že dodáva všetky materiály nie je 
pravdivé. Keď poslanci chcú, tak  môže  vytlačiť za posledný pol roka všetku 
dokumentáciu, ktorú mesto od riaditeľa žiadalo a kde Ing. Szobiová spätne  informuje 
vedenie mesta, čo nebolo zas dodané. Zo strany Záhradníckych služieb neboli dodávané  
materiály, kdeby nám ich dávali, tak nežiadame Mestské zastupiteľstvo, aby nariadilo 
hĺbkovú kontrolu.  
Ďalej prečítal záväzky tohto mestského podniku, ktoré  sú vo výške 285 174 €, čo je dlh 
s ktorým sa bude vedenie mesta a Mestské zastupiteľstvo boriť ešte roky, či už riaditeľ 
bude alebo nebude na svojej funkcii.  Záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú 
257 000€ a toto sú  tie skutočnosti s ktorými má on osobne problém. Vedenie mesta 
neustále očakáva od riaditeľa ako manažéra, že začne robiť nejaké ekonomické opatrenia 
na zníženie nákladov, no namiesto toho, vedenie mesta zistí, že sa zdvihli náklady na 
mzdy a odvody z 12 000€ na 16 000€ a preto sa pýta či toto je  ekonomické opatrenie 
štatutára, ktorý je zodpovedný za podnik, ktorý je v krachu? Uviedol, že je toho názoru, 
že riaditeľ p. Tomajko  vôbec tomu celému nechápe a žije niekde v totalite, kde sa 
všeličo dalo  a podľa toho vedie aj účtovníctvo a podľa toho vedie aj celý podnik, čím 
vyrába Mestu veľký problém , z ktorého sa budeme  ešte dlho spamätávať. Dodal, že 
naozaj proti osobe p. Tomajku nič nemá, ale problémy, ktoré ako štatutár mestského 
podniku dopustil, aby sa dostali do takýchto rozmerov  pomenovať musí, pretože občania 
mesta to musia vedieť, lebo niekto tie dlhy a trovy bude musieť zaplatiť. Podotkol, že to 
je celé, čiže nič osobné. 
Poslanec Galaba -  podal návrh, aby Mestské zastupiteľstvo bolo  ukončené najneskôr 
do 21,00 hodiny. 
Primátor mesta -  požiadal poslancov o hlasovanie  za návrh na ukončenie 36.MsZ  
o 21:00 hod. 
Za: 11 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Klučiar, Petrovič, Lisý, Chládek, Záchenský, 
Boršč, Dubajová, Galaba) 
Proti: 1 (Madola)  
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 7 (Babocká, Rumanko, Uhrinová, Hritz, Šepták, Škvarenina, Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
  

K bodu 22/ 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania a požiadal občanov o príspevky 
MUDr. Sýkora  - uviedol svoje výhrady voči textu na pamätnej tabule, ktorá je 
umiestnená na dome Janka Kráľa, nakoľko si myslí, že židia sa v Zlatých Moravciach 
ničím nepričinili za čo by si toto zaslúžili, vyjadril nesúhlas s obsahom textu na tejto 
tabule.  
Pani Jahnová -  vyjadrila svoju nespokojnosť s neriešením situácie, týkajúcej sa 
bytoviek na Ďatelinisku. Žiada odstránenie plynových ventilov, hlavný vchod a zvončeky 
žiada preložiť, žiada dodržiavanie stavebnej čiary. Sťažovala sa, že má  znehodnotený 
dom a nikto sa nezaoberá jej situáciou. Žiadala odstúpiť všetkých čo hlasovali za 
výstavbu bytovky. Ďalej sa opýtala,  že  kto jej bude odpovedať a reagovať? 



35 
 

Primátor mesta -  odpovedal, že zajtra ráno príde on aj s prednostom MsÚ na sídlisko 
a situáciu s pani Jahnovou  preberú na mieste.  
Jozef Paluška -  sa opýtal Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta či niekto aj rieši 
problémy občanov, či sa nejaké stanoviská aj zaujmú k ich problémom.  Pani Jahnová sa 
chodí sťažovať každé zastupiteľstvo, rieši niekto jej problém, tiež by rád počul či má 
pravdu alebo nemá pravdu . Na interpelácie poslancov vie, že sa vždy odpovedá , na 
otázky občanov zatiaľ nezaevidoval žiadne stanovisko.  
Primátor mesta -  uviedol, že čo sa týka problémov prednesených na Mestskom 
zastupiteľstve, väčšinou v čo najkratšom čase rieši, buď občana vyhľadá, alebo pozve na 
Mestský úrad a spoločne hľadajú možnosti riešenia.  
Jozef Paluška -  podal návrh nad ktorým by sa malo mesto  zamyslieť a hľadať  do 
budúcna riešenie ,  aby občania platili za odpad podľa toho, koľko ho vyprodukujú. Sú 
občania, ktorí svoj odpad triedia a vyprodukujú minimum odpadu, napriek tomu musia 
platiť rovnakú čiastku ako tí, ktorí vyprodukujú odpadu niekoľkonásobne viac, čo sa mu 
nezdá spravodlivé. Platba za objem vyprodukovaného odpadu  je podľa neho 
spravodlivejšia, hlavne aj z dôvodu, že  mnoho spoluobčanov hlavne žijúcich 
v Chyzerovciach, ktorí robia neporiadok a čierne skládky,  neplatia za odpad ani euro.   
Ďalšou jeho požiadavkou na vedenie mesta bolo zabezpečiť zamedziť prejazdu 
nákladných vozidiel a diaľkových liniek cez Chyzerovce. Uviedol, že má osobnú 
skúsenosť pri cestovaní z Bratislavy domov diaľkovým autobusom, ktorý išiel cez 
Chyzerovce z dôvodu šetrenia na mýte. Podľa jeho názoru je to proti zdravému rozumu, 
nakoľko táto premávka znižuje úroveň bývania obyvateľom bývajúcim okolo tejto cesty. 
Nehovorí o tom, keď si dá niekto doniesť drevo na zimu. 
Primátor mesta -  uviedol, že jeho osobne tiež hnevá problematika s neprispôsobivými 
obyvateľmi, ktorí robia neporiadok v mestskej časti Chyzerovce. Keď pomenoval 
problém a povedal, že my sme diskriminovaný tak bol rasista.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že vôbec riešenie platenia za TKO sa bude musieť v novom 
volebnom období otvoriť, pretože to nie je žiadna tajnosť, že občania platia 17 € za 
tvorbu odpadu a reálny náklad je 24 € a treba, aby zaznelo, že Mesto na to nemá. To 
znamená, že sa to bude musieť doriešiť a dorovnať, roky sa to neriešilo.  On osobne je 
tiež názoru, že koľko tvorím toľko platím, čiže má to svoju logiku, ale riešenie tohto ako 
aj iných problémov bude na novozvolenom vedení mesta. 
Poslanec Boršč -  reagoval na príspevok pani Jahnovej a uviedol, že už na poslednom 
MsZ informoval pani Jahnovú, že poslanci neschvaľovali žiadnu výstavbu bytových 
domov na Ďatelinisku.  
Pani Marková -  požiadala vedenie mesta, či by nemohli mestský policajti v čase okolo 
obeda  kontrolovať ČSAD, nakoľko často chodí kupovať chlieb do stánku s pečivom, 
ktorý je v blízkosti autobusového nádražia a vidí neporiadok,  krik, ktorý pravidelne robia 
rómsky občania a ich deti.  
Prednosta MsÚ -  uviedol, že od zajtrajšieho dňa v rámci celého budúceho dňa budú 
mať mestský policajti kontrolný bod v týchto priestoroch.  
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K bodu 23/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho 
predniesť.  
Primátor mesta – otvoril diskusiu o tomto návrhu. 
Poslanec Madola – uviedol, že by chcel v rámci tohto bodu sa vrátiť k VZN,  ktoré sa na 
poslednom MsZ schvaľovalo a nakoľko si myslí, že je tam dosť takých vecí, ktoré by nie 
sú tak ako by mali byť navrhol uložiť komisii výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok zaradiť  do programu svojho najbližšieho  
zasadnutia bod: „ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi “ 
 
Primátor mesta -  požiadal poslancov o hlasovanie za návrh poslanca Madolu a to  
zaradenie bodu rokovania do komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok: „ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“ 
Za: 12 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Petrovič, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, 
Šepták, Galaba, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 7 (Hollý, Hritz, Rumanko, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Uhrinová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že nedávno prišiel za ním na Bytové družstvo pracovník 
Technických služieb s tým, že ako správca bytov sú povinný uhrádzať poplatok za odvoz 
odpadu, ktorý je  v kontajneroch pred budovou. Zastáva názor, že ako správca bytov, 
ktorý nemá uzatvorenú zmluvu za odvoz s Mestom nemôže platiť za niečo takéto, najmä 
keď odpad navozia ľudia aj zo susedných dedín.   
Primátor mesta -  uviedol, že o tejto skutočností bol informovaný. 
 
 
K bodu  26/ 
Diskusia 

 
Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky k tomuto bodu rokovania. 
Bez príspevku.  
 
 
K bodu 27/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
Poslanec Boršč-  uviedol, že chcel by informácie, čo sa týka žiadosti o povolenie 
rozkopávky od 1. Energetickej a teplárenskej spoločnosti. 
Táto spoločnosť ich informovala, že v mesiaci august až september chceli opravovať 
resp. robiť výmenu potrubia na Nitrianskej ulici a že nedostali kladnú odpoveď na 
rozkopávku. Dodal, že pokiaľ vie na tomto mieste boli vykonané už dve opravy počas 
vykurovacej sezóny, takže je na mieste predísť havarijnému stavu počas mrazov.  
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Prednosta MsÚ -  uviedol, že povolenie na osobitné užívanie priestranstva konkrétne na 
07.082014 bolo primátorom mesta podpísané, rozhodnutie o zvláštnom užívaní 
komunikácie tiež bolo vypracované 11.08.2014 a podpísané primátorom mesta 
v posledných dňoch. O uvedenom s mestom rokovala pani riaditeľka 1. Teplárenskej 
a došlo k takej veci, že v zmysle VZN poplatok vrátane poplatku na zabratie verejného   
priestranstva počas celej opravy vyšiel približne 130 000€.  Bolo nám  jasné, že 130 000€ 
táto spoločnosť nezaplatí preto sme hľadali spôsob ako to naštelovať, nakoľko problémy 
sme robiť nechceli. Definície vo VZN sú rôzne a nakoľko to nie je okamžitý havarijný 
stav hľadali sme spôsob ako to vyriešiť. Riešenie sa aj našlo a dňa 11.08.2014 bola 
vypracované povolenie , ktoré potom išlo na podpis primátorovi. O tejto skutočnosti 
následne informoval pani riaditeľku 1. Energetickej a teplárenskej spoločnosti, že si 
môžu povolenie prísť zobrať, tak mu oznámila, že už to nie je pre nich podstatné, lebo 
deň pred tým konateľ rozhodol, že robiť nejdú, lebo firma, ktorá to mala ísť robiť, išla už 
robiť inú zákazku.   Určite sme nechceli brániť oprave potrubia, ktoré  je pre našich 
občanov, ale naopak hľadali sme spôsob ako  to napasovať, aby všetko bolo v súlade 
s platným VZN.  Spoločnosť nás vôbec neinformovala, že tu je firma, ktorá čaká. Dodal, 
že odpoveď na interpeláciu je, že všetky rozhodnutia a povolenia majú pripravené 
a kedykoľvek sa rozhodnú pre opravu môžu si ich prísť na sekretariát prevziať. Povolenia 
sú pripravené tak, aby boli samozrejme bez poplatku.  
 
Poslankyňa Dubajová – interpelovala prednostu MsÚ 
Opýtala sa, že či by sme sa ako mesto nemohli zapojiť do projektu na podporu 
komunikácie samosprávy s obyvateľmi. Do projektu je zapojených už viac miest na 
Slovensku a materiál, ktorý k tomu má samozrejme poskytne. Komunikácia medzi 
občanmi a mestom by bola zabezpečená cez stránku, ktorá je uvedená v materiáli. 
Zabezpečilo by to promptnejšie riešenie problémov občanov, nakoľko si myslí, že trošku 
v našom meste viazne komunikácia so samosprávou. Službu by mal zabezpečovať 
Michal  Cimerman, ktorý ju vlastne na tento projekt upozornil a vedel by to 
administratívne zastrešiť.  
 
Prednosta MsÚ – odpovedal, že v tomto nevidí žiadny problém, tejto téme je otvorený a 
veľmi rád sa stretne s pánom Cimermanom. Následne informoval, že v tejto oblasti tiež 
hľadá možnosti ako skvalitniť komunikáciu občanov so samosprávou a budúci týždeň má 
dohodnuté stretnutie so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje tzv. služby SMS-info. 
Služba SMS-info je moderný spôsob komunikácie samosprávy so svojimi občanmi . Táto 
služba slúži na rýchle, adresné a aktívne informovanie občanov o aktuálnych 
záležitostiach v samospráve. Samospráve umožňuje jednoduchým spôsobom informovať 
občanov napr. o mimoriadnej udalosti, kultúrnych podujatiach, o dianí v meste, športe 
atď. Toto sa zabezpečuje rozosielaním krátkych správ registrovaným prijímateľom 
prostredníctvom SMS alebo e- mailu. Pre občanov predstavuje služba SMS-info 
pohodlný a bezodplatný prístup k zverejneným oznamom. Občan si sám vyberá spôsob 
dostávania informácie- SMS, e-mail, prípadne si môže zvoliť obe varianty. 
 
 
Poslanec Lisý –  interpeloval vedenie mesta  
Uviedol, že občania sa ho neustále pýtajú na garáž, ktorá je na ulici Hviezdoslavova, 
smerom od Továrenskej po Hviezdoslavovu. Uviedol, že majiteľ má postavený 
v blízkosti dom, dvor a garáž si postavil na verejnej zeleni. Na základe toho, že občania 
sa neustále na túto garáž dotazujú a žiadajú ho preveriť, či je táto stavba v súlade so 
zákonom, žiada o predloženie celého spisu, vrátane žiadostí, povolení a rozhodnutí.  
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Prednosta MsÚ -   uviedol, že nie je problém poslancovi poskytnúť celý sled žiadostí, 
žiadostí, povolení a rozhodnutie. Nie je pravda, že tam nie je vydané stavebné povolenie, 
lebo stavebné povolenie tam je vydané na stavbu dočasnú s konkrétnym termínom. 
Uviedol, že odpoveď na Interpeláciu zabezpečí, aby bolo pripravená podrobne so 
všetkými informáciami, okolnosťami a právnymi citáciami.  
 
Poslanec Petrovič – interpeloval vedenie mesta 
Poukázal na to, že po piatkových diskotékach je veľký neporiadok v meste. Požiadal, aby 
sa hľadalo riešenie ako v sobotu upratať mesto, možno aj v spolupráci 
s prevádzkovateľmi barov. 
Ako druhú požiadavku má, aby bolo vyčíslené koľko finančných prostriedkov treba, aby 
sme dostali vodovod na Martinský breh.  
Prednosta MsÚ  - uviedol, že včera bolo rokovanie u generálneho riaditeľa ZVAKu, 
následne o 16,00 hod. bolo rokovanie s občanmi. Našli sme spôsob náhradného 
zásobovania pitnou vodou do obdobia než vodovod nebude. Na budúci týždeň máme 
rokovanie s Vodárňami, kde budú vyčíslené všetky tie trasy a máme prísľub, že vodovod 
na Martinskom brehu by mohol byť zrealizovaný v roku 2015, keď sa bude robiť 
kanalizácia, ktorá sa v tejto dobe verejne obstaráva a  na jeseň by mal byť vybratý 
obstarávateľ a na základe podpísania zmlúv by malo dôjsť k realizácii projektu v roku 
2015. Máme prísľub od generálneho riaditeľa, že nájdeme spoločnú reč ako dopravíme 
tým ľuďom vodu a začneme sa baviť na základe čísel, koľko to bude stáť, kto to bude 
financovať a akým spôsob. Otázne je, že či to bude financovať cele ZVAK, alebo 
nejakým dohodnutým podielom sa bude financovania zúčastňovať aj Mesto. Na základe 
tejto informácie, ktorú pri tvorení rozpočtu na rok 2015 už budeme vedieť , budeme 
musieť tieto prostriedky rozpočtovať do rozpočtu. Každopádne máme záujem, aby 
konečne tí ľudia mali po 20-tich rokoch vodovod, ktorý sa bude riešiť komplexne 
v intraviláne aj extraviláne. Do tej doby v utorok a piatok bude mesto zabezpečovať 
dodávku pitnej vody do pripravených nádob. 
 
Poslanec Galaba – interpeloval primátora mesta 
Chcel by písomnú odpoveď na nasledujúcu interpeláciu: Noviny blízke pánovi 
Matovičovi, regionálne – ZLATOMORAVSKO vraj pravidelne uverejňujú články 
o Zlatých Moravciach. Chcel by vedieť koľko to Mesto stojí a prečo si túto službu 
objednalo.  
Primátor mesta – odpovedal, že Mesto Zlaté Moravce to neplatí.  
 
 
 
 
K bodu 28/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Šepták – uviedol, že konštatuje, že  poslanci na dnešnom 36. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.08.2014 hlasovali o uzneseniach, ktoré boli 
premietané a schvaľované podľa platného rokovacieho poriadku.  
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Uznesenie č. 806/2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––  

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
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 36. zasadnutí MZ 
konaného dňa 14.08.2014 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 807/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
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. poslanca Ing. Petra Lisého a p. poslanca Vladimíra Klučiara 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 
 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                             prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 808/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
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 Mgr. Pavla Šeptáka 
za členov: p. poslanca Miroslava  Záchenského a p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 
 
 
  
                               Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 809/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

program zasadnutia 36. MZ 
s ch v a ľ u j e  

program zasadnutia 36. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka – návrh na zaradenie bodov: 19,20,21 
pôvodného programu ako body 10,11,12 
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka – zaradenie bodu: Návrh na schválenie prevodu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – mestského pozemku v k.ú. 
Zlaté Moravce v časti pozemku parcely KN registra „E“ parcelné číslo 5616 druh 
pozemku ostatné plochy vo výmere 52,17 m2 pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela 
registra „C“ č. 1918/2 na Hviezdoslavovej ul. zapísanej v LV 5417 – pre manželov Ing. 
Máriu Kesegovú a Ing. Júliusa Kesega ako bod 18 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 
 
 
 
                               Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 810/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–  
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
s ch v a ľ  u j e  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. 
Moravciach dňa 25.06.2014 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 

                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 811/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–  
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
s ch v a ľ  u j e  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. 
Moravciach dňa 25.06.2014 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 
 

                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 812/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

Návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-
53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-
53/13778/2008, medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 
Zlaté Moravce, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 
s ch v a ľ  u j e  

Dohodu o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008, medzi Mestom 
Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, v nasledovnom 
znení: 
Dohoda o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 zo dňa 
27.11.2009 
Uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov uzavretej medzi: 
Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce 
  Mestský úrad 
  Ulica 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
  Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. 
  IČO: 308 676   (ďalej ako „prenajímateľ“) 
Nájomca:  STELLA Domov sociálnych služieb, n.o. 
  Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce 
  Zastúpený: Mgr. Marta Džmurová 
  IČO: 45 731 888    (ďalej ako „nájomca“) 

1. Dňa 27.11.2009 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená Nájomná 
zmluva č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej neskorších 
dodatkov. 

2. Dňa 01.07.2014 bola nájomcovi doručená Výpoveď č. 17153/2014 zo dňa 
13.06.2014 Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov 
z dôvodu omeškania s platením úhrad za nájom, na základe ktorej sa nájom 
predmetných nebytových priestorov končí uplynutím výpovednej lehoty, t.j. 
dňom 31.08.2014. 

3. Nájomca si svoj dlh voči prenajímateľovi vyrovnal jednostranným započítaním 
vzájomných pohľadávok medzi mesto Zlaté Moravce a neziskovou organizáciu 
STELLA DSS, ulica Bernolákova 22 Zlaté Moravce podľa § 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 eur. Znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac 
júl, august a september vo výške 1 euro mesačne dňa 15.07.2014. 

4. Zmluvné strany podpisom tejto Dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím 
Výpovede bližšie špecifikovanej v bode 2 tejto Dohody a zároveň považujú 
podpisom tejto Dohody túto Výpoveď za navzájom neúčinnú. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

6. Dohoda je vyhotovená v 4 originálnych rovnopisoch, dva pre prenajímateľa a dva 
pre nájomcu. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani 
na nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju 
podpisujú. 

8. Nezisková organizácia STELLA DSS, n.o. sa zaväzuje, že v prípade ak nezíska 
eurofondy do 30.06. 2015 budovu vráti Mestu Zlaté Moravce. 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa    V Zlatých Moravciach, dňa  
............................................   ............................................. 
prenajímateľ     nájomca 
zastúpený:      zastúpený: 
Ing. Peter Lednár     Mgr. Marta Džmurová 
primátor mesta     štatutár STELLA DSS n.o. 
 
u k l a d á  
právnemu oddeleniu mesta zabezpečiť uzatvorenie Dohody podľa schvaľovacej časti 
uznesenia do 15.08.2014. 
 
Zodpovedná: JUDr. Mária Vozárová  Termín: 15.08.2014 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede 
z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 je záväzok nájomcu po získaní Eurofondov 
zrekonštruovať predmet nájmu na vlastné náklady, pričom zrekonštruovaním budovy 
na náklady nájomcu dôjde k znehodnoteniu a zveľadeniu mestského majetku. Okrem 
toho mesto bude mať od 01. 07.2016 príjem z nájmu v plnej výške t.j. 1 106,46 eur 
mesačne. Súčasne dlhodobým prevádzkovaním domova sociálnych služieb 
v predmete nájmu dôjde k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných pre 
občanov nášho mesta aj okresu, na čom má mať mesto záujem. 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 
 

                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 813/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–  
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 
volebné obdobie 2014-2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné 
obdobie 2014-2018 
u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 - 2018 rozsah výkonu 
funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 100% 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 
 

                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 814/2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–  
Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 
2014 
a určenie počtu poslancov  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 
a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch 
2014-2018 
s ch v a ľ  u j e  

v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné 
obvody a počty poslancov v jednotlivých obvodoch: 
V. Volebný obvod  zahŕňa ulice: 

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, 
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22, 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 

       počet volených poslancov: 6 
VI. Volebný obvod  zahŕňa ulice: 

1. mája 26-76, 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, 
počet volených poslancov: 9 

VII. Volebný obvod (mestská časť Chyzerovce)  zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka 
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova 
počet volených poslancov: 1 

VIII. Volebný obvod (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: 
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,  
počet volených poslancov: 1 

 
V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
                                                                                                    Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 815/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 

návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta  
s c h v a ľ u j e   

c) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 
16.250 € nasledovne: 
� na bežné výdavky vo výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu 

majetku obce – budovy na Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

� na kapitálové výdavky vo výške 3.300 € na rekonštrukciu strechy Domu 
smútku - budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v m. č. Chyzerovce 

� na kapitálové výdavky vo výške 2.310 € na rekonštrukciu chodníka 
a verejného osvetlenia na Potočnej ul. v Zlatých Moravciach  

d) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
           prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 816/2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––  

Odňatie majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

návrh  na odňatie majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
o d n í m a  

zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015,  nasledovný majetok mesta 
s účinnosťou od 01. 09. 2014: 
Dlhodobý hmotný majetok 
 
a) budova vedená na LV č. 142 v k. ú. Kopanice 

Parc. Súpisné Obstarávacia  Oprávky Zost. cena 
číslo 

Popis 
číslo cena  k 31.8.2014 k 31.8.2014 

446/1 Rekreačná chata 62 6 176,79 3 142,93 3 033,86 
 
b) pozemky vedené na LV č. 142 v k. ú. Kopanice 

Parc. Výmera Obstarávacia  
číslo 

Druh pozemku 
v m2 cena 

446/1 Zastavané plochy a nádvoria  91   
446/2 Zastavané plochy a nádvoria  50   

447/1 Záhrady 879   
  Spolu   5 294,43 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                        prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 817/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu  na digitalizáciu kina Tekov 
v Zlatých Moravciach 

b) návrh na zabezpečenie pôžičky  
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
b e r i e     n a    v e d o m i e  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky vo výške 53.820,00 eur 
z Audiovizuálneho fondu 
s ch v a ľ  u j e  

a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu vo výške 53.820,00 eur na digitalizáciu 
kina Tekov v Zlatých Moravciach 

b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej 
predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí – digitálnej technike. 

c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
             primátor mesta 

 
 
 

           Mgr. Roman Šíra 
             prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 818/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a Návrh na použitie 
účelového fondu mesta  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 

návrh na použitie účelového fondu mesta   
s c h v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 45.000 € na 
kapitálové výdavky pre zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Skládka 
odpadov II. etapa pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre 
vydanie stavebného povolenia  

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 

                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 819/2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––  

Návrh na vykonanie kontroly v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 
zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 

informáciu o   exekučných konaniach vedených voči mestskému podniku príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a o stave hospodárenia v tomto 
podniku 
u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať bezodkladne v príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce kontrolu v rozsahu   

d) Zistiť stav všetkých prebiehajúcich exekučných konaní  vedených voči 
Záhradníckym službám – najmä výšku a dôvod dlhu, výšku trov exekúcie, výšku 
prípadnej úhrady 

e) Zistiť stav platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a ostatných poisťovní za rok 
2013 a 2014 – najmä či a kedy boli uhrádzané odvody a v akej výške 

f) Preveriť účtovanie hlavnej  a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za 
hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť za roky 2013 a 2014 a preveriť vykázanie 
výsledku hospodárenia k 30.06.2014, 

s tým, že písomnú správu o kontrolných zisteniach predloží hlavný kontrolór najneskôr 
na septembrové rokovanie finančnej komisie a následne na najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 820/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 
Návrh na ukončenie 36.MsZ  o 21:00 hod. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 

návrh na ukončenie 36.MsZ  o 21:00 hod. 
s ch v a ľ u j e 

ukončenie 36.MsZ  o 21:00 hod. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
           prednosta MsÚ 
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Uznesenie č.  821/2014  
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi“ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 

Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi “, 
 u k l a d á 

komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych 
pamiatok zaradiť  do programu svojho najbližšieho  zasadnutia bod: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi “ 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 
 
 
                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 29/ 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukončil 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Zlaté Moravce 14.08.2014 

Zapísala: 
. /} 

- "1/ ( J 
3i ... t-J ) J "'" L/ ............................. 

I v 

Silvra Svajčíková 

-
~~ 

. . ........ .................... . 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

Primátor mesta 

/ ........................................ · .......... . 
Ing. Peter Lisý 

Overovateľ zápisnice 

/ ' 

?Y7.l!ŕ:t::~---· . 
~vérovateľ zápisnice 

56 

• 



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

Prezenčná listina 

z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 14. augusta 2014 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Prednosta Ms Ú: 
Mgr. Roman Šíra 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

Poslanci MZ: 

1. Erika Babocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. Ľudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klučiar 
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1 O. Ing. Peter Lisý 

11. Ivan Madola 

12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 

1 7. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PharmDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 
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