
Mestský úrad, 1. máia 2, 953 O l Zlaté Moravce

Zápisnica

z 2. zasadnutia Mestského zastupitel'stva

Dátum konania: 3. marca 2011

Ospravedlnení: Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová

Program:

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudii Ivanovicovej

a Mariána Tomajku
8. Návrh na nastúpenie a zloženie slubu náhradníka Bc. Viliama Rumanka

a Ing. Ladislava Boršca za poslancov v III. volebnom obvode
9. Doplnenie predsedu, clenov komisií, školskej rady a výboru mestskej casti Prílepy
10. Spôsob a výkon volby hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
ll. Schválenie zásad odmenovania poslancov
12. Schválenie odmien pre clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií pn

mestskom zastupitelstve, clenov a tajomníkov výborov mestských castí
13. Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupitelstva prednostom

MsÚ

14. Vystúpenia obcanov
15. Rôzne
16. Diskusia

17. Interpelácie poslancov
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

K bodu 1/
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných - poslankyne a
poslancov MsZ, riaditelov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako
aj obcanov mesta Zlaté Moravce. Dalej skonštatoval, že mestské zastupitelstvo je
uznášaniaschopné.

K bodu 2/

Urcenie zapisovatel'kv

Primátor mesta - urcil Silviu Švajcíkovú za zapisovatelku na 2. zasadnutí Mestského
zastupitelstva konanom di1a 3.3.20 ll.



K bodu 31

Urcenie overovatelov zápisnice

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. urcil za overovatelov zápisnice z 2. zasadnutia MsZ
zo dna 3.3.2011: Ing. Jozefa Škvareninu, Mgr. Pavla Šeptáka.

K bodu 41

Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí.

Primátor mesta - uviedol, že sú z 2. zasadnutia MZ zo dna 3.3.2011 sú ospravedlnení
poslanci: Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová. Prítomných je 15 poslancov. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovicná väcšina poslancov v rokovacej miestnosti a mestské
zastupitelstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 51

Schválenie mandátovej. volebnej a návrhovej komisie.

Primátor mesta navrhol:

a) za clenov mandátovej komisie: Ludovíta Chládeka , PaedDr. Pavla Petrovica a Jozefa
Tonkovica.

b) za clenov návrhovej komisie: PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú, Miroslava Záchenského,
Eriku Babockú

c) za clenov volebnej komisie: primátor uviedol, že táto nie je potrebná na dnešnom
mestskom zastupitelstve ciže ju nenavrhuje.

Volba mandátovej komisie sa konala hlasovaním.
Za: 14 1 Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina,Tonkovic, Vicianová, Zachenský, Dubajová 1
Proti: O

Zdržali sa: 1 IPetrovic 1

Volba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.
Za: 14 1 Petrovic, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina,Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Dubajová 1

Proti: O

Zdržali sa: 1 1 Babocká 1

Primátor mesta dal hlasovat o mandátovej a návrhovej komisii un block.
Za: 15 1 Petrovic, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina,Tonkovic, Vicianová, Zachenský, Dubajová, Babocká 1
Proti: O

Zdržali sa: O

Poslanci MsZ zvolili mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:

a) za clenov mandátovej komisie Ludovíta Chládeka , PaedDr. Pavla Petrovica a Jozefa
Tonkovica.

b) za clenov návrhovej komisie PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú, Miroslava Záchenského,
Eriku Babockú
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K bodu 6/

Schválenie pr02ramu zasadnutia mestského zastupitel'stva.

Primátor mesta - sa opýtal, ci má niekto pozmenujúci návrh k programu MsZ.

Poslanec Galaba - navrhol stiahnut bod 11 - Schválenie zásad odmenovania poslancov a

bod 12 - Schválenie odmien pre clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií pri
mestskom zastupitel'stve, clenov a tajomníkov výborov mestských castí.

Primátor mesta - vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca Galabu, že bod C. 11 a

12 bude stiahnutý z programu zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach 03.
03. 2011.

Za: 15 (Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Dubajová)

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta - skonštatoval, že prednesený návrh bol schválený.

Poslanec Chládek - predložil návrh na doplnenie programu o 3 body podla rokovacieho
poriadku clánku 5 odstavec 3, kde je uvedené, že po schválení programu rokovania
nasledujú dalšie body, ktoré by navrhoval schválit tak ako to urcuje rokovací poriadok a to:
1. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Odpovede na interpeláciu poslancov

Primátor mesta - vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca Chládeka
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 6

Primátor mesta - skonštatoval, že prednesený návrh neprešiel.

Primátor mesta - vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania 2. MsZ.

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudii Ivanovicovej

a Mariána Tomajku
8. Návrh na nastúpenie a zloženie slubu náhradníka Bc. Viliama Rumanka

a Ing. Ladislava Boršca za poslancov v III. volebnom obvode
9. Doplnenie predsedu, clenov komisií, školskej rady a výboru mestskej casti Prílepy
10. Spôsob a výkon volby hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
11. Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupitelstva prednostom

MsÚ

12. Vystúpenia obcanov
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13. Rôzne
14. Diskusia

15. Interpelácie poslancov
16. Schválenie uznesenia
17. Záver

Za: 13
Proti: O

Zdržali sa: 2

Primátor mesta - skonštatoval, že program rokovania 2. MsZ bol schválený.

K bodu 7/

Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudii Ivanovicovej a Mariána
Tomajku

Primátor mesta - informoval o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudii
Ivanovicovej a Mariana Tomajku z dôvodu nezlucitelnosti ich funkcií s výkonom funkcie
poslanca mestského zastupitelstva.

K bodu 8/

Návrh na nastúpenie a zloženie sl'ubu náhradníka Bc. Viliama Rumanka
a Ing. Ladislava Boršca za poslancov v III. volebnom obvode

Primátor mesta navrhol na vystÚpenie a zloženie slubu Bc. Viliama Rumanka a Ing.
Ladislava Boršca za poslancov v III. volebnom obvode a precítal slub:

SLUBUJEM NA SVOJU CEST A SVEDOMIE, ŽE BUDEM RIADNE PLNIT SVOJE

POVINNOSTI, OCHRANOV AT ZÁUJMY MESTA, DODRŽIA VAT

ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ÚSTAVNÉ ZÁKONY, ZÁKONY A OSTATNÉ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY, A PRI VÝKONE SVOJEJ FUNKCIE

POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITELSTV A ICH BUDEM UPLA TNov AT PODLA

SVOJHO NAJLEPŠIEHO VEDOMIA A SVEDOMIA."

Primátor mesta požiadal menovaných poslancov, aby sa podpísali pod precítaný text slubu a
poblahoželal im.

K bodu 9/

Doplnenie predsedu, clenov komisií, školskej rady a výboru mestskej casti Prílepy

Primátor mesta - k bodu 9 uviedol, že mestskému zastupitelstvu je predložený návrh na
doplnenie uznesení c 16,17,19/2011 zo dna 27.1.2011, ktoré sa týkajÚ - Zriadenia komisií
Mestského zastupitelstva a volby ich clenov, zriadenia výborov mestských castí a vol'by ich
clenov a delegovania zástupcu zriadovatela do mestskej školskej rady. Z dôvodu vzdania sa
poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudii Ivanovicovej a Mariána Tomajku a zloženia slubov
nových poslancov Bc. Viliama Rumanka a Ing. Ladislava Boršca je potrebné schválit zmeny
v zložení týchto orgánov. SÚcasne sa navrhuje doplnenie dalšieho clena do výboru mestskej
casti Prílepy.
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Uviedol, že navrhované zmeny odporucila Mestská rada na svojom poslednom rokovaní
schválit v predloženom znení.
Otvoril diskusiu k predloženým návrhom.
Poslanec Petrovic - navrhol, aby PaedDr. Klaudia lvanovicová ostala pracovat v mestskej
školskej rade, nakolko podla zákona na túto funkciu osoba delegovaná obcou alebo mestom
nemusí byt poslancom.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 16 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko /
Proti: O

Zdržal sa : l / Petrovic /

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Poslanec Galaba - dal návrh, aby sa pre informáciu obcanov precítali navrhnuté mená
clenov do jednotlivých komisií.

Primátor mesta poprosil clena návrhovej komisie Eriku Babockú, aby precítala prvé
uzneseme.

Poslankyna Babocká - precítala návrh na doplnenie uznesenia c. 16/20 II zo dna 27.1.20 II
zvolením nových predsedov a clenov komisií:

a) Ing. Ladislava Boršca za clena z radov poslancov do komisie zdravotníctva, sociálnej
a bytovej politiky, ktorý nahradí PaedDr. Klaudiu Ivanovicovú
b) Mgr. Romana Merciaka za clena z radov odborníkov do komisie zdravotníctva, sociálnej
a bytovej politiky, ktorý nadradí Ing. Ladislava Boršca
c) PaedDr. Pavla Petrovica za predsedu komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, ktorý
nahradí PaedDr. Klaudiu Ivanovicovú

d) Ing. Ladislava Boršca za clena z radov poslancov do komisie mládeže, školstva, kultúry
a športu, ktorý nahradí PaedDr. Pavla Petrovica
e) volí Bc. Viliama Rumanka za dalšieho clena z radov poslancov do komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok,
f) volí Bc. Viliama Rumanka za dalšieho clena z radov poslancov do komisie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných cinitelov

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O

Zdržal sa : O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Poslankyna Babocká - uviedla, že dalej sa navrhuje do výboru mestskej casti Prílepy Štefan
Horvát ako další clen výboru mestskej casti c.6 Prílepy.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat
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Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O

Zdržal sa : O

Primátor mesta skonštatoval, že predložen)' návrh bol schválený,

K bodu 10/

Spôsob a vÝkon volbv hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce

Primátor mesta uviedol, že predložený je návrh na schválenie spôsobu vykonania volby
hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, ktorý Mestská rada na svojom poslednom
zasadnutí odporucila schválit s tým, že clenmi komisie urcenej na otváranie obálok
a kontrolu splnenia podmienok sú poslanci mestského zastupitelstva.

Primátor otvoril diskusiu k predloženému návrhu a o predloženie prípadných pozmenujúcich
návrhov.

Poslanec Škvarenina - navrhol, aby bod C. 2 bol upravený nasledovne: " Otváranie obálok a
kontrolu splnenia podmienok vykoná po dnešnom rokovaní mestského zastupitelstva komisia
zložená z poslancov MsZ. Pricom komisia je uznášaniaschopná za úcasti nadpolovicnej
väcšiny poslancov MsZ. O výsledku spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa
bude predkladat do zastupitelstva ako príloha k materiálu o volbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahovat najmä údaj o tom, kolko obálok bolo v stanovenom termíne
dorucených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Komisia môže z kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky, odporucit niektorého, alebo
niektorých ako vhodných kandidátov na volenie. "

Primátor mesta dal hlasovat o pozmenujúcom návrhu.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Primátor mesta - uviedol, že ak už nikto nemá pripomienky, dáva hlasovat o celom celku
uznesema.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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K bodu 11/

Informácia o vvmenovaní sekretárov komisií mestského zastupitel'stva prednostom
MsÚ

Primátor mesta - požiadal prednostu MsÚ Ing. Petra Pech a, aby informoval o vymenovaní
sekretárov komisií mestského zastupitelstva.
Prednosta MsÚ - uviedol, že do komisií MsZ boli ako sekretári menovaní:

1. - komisia financná: Ing. Stuhárová
2. - komisia kontroly: JUDr. Vozárová
3. - komisia zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky: Ing. Bielik
4. - komisia mládeže, školstva, kultúry a športu: PaedDr. lvanovicová
5. - komisia podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku: Ing. Mesková
6. - komisia dopravy a miestnych komunikácií: p. Borcániová
7. - komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych

pamiatok: Ing. Bacigalová
8. - komisia obrany, verejného poriadku a CO: Mgr. Hritz
9. - komisia strategického plánovania a eurofondov: Bc. Levická
10. - komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných: nebol vymenovaný

sekretár

K bodu 12/

Vvstúpenia obcanov

Primátor mesta - poprosil obcanov, ktorí chcú vystúpit, aby predstúpi li

Pán Lukác Miloš chcel odprezentovat projekt, ktorý sa týka kultúry od neziskovej organizácii
- obcianskeho združenia, ale z dôvodu predpokladanej dÍžky ho primátor poprosil, aby to
prišiel odprezentovat na MsÚ komisii mládeže, školstva, kultúry a športu.
Na podnet obcanov primátor oboznámil prítomných, že novou poverenou riaditelkou
mestského podniku Službyt je Mgr. Sýkorová a Mgr. Sendlai je zástupca.

K bodu 13/
Rôzne
Poslanec Madola - požiadal o opravu názvu komisie C. 8 komisia obrany, verejného
poriadku a civilnej obrany, zmenit na "komisia ochrany verejného poriadku a civilnej
obrany" a žiada opravu vo všetkých dokumentoch, kde je tento názov uvedený.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O

Zdržal sa : O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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V tomto bode vystúpila vedúca ekonomického oddelenia Ing. Struhárová a oboznámila
prítomných, že nové vedenie v zastúpení primátora Ing. Petra Lednára CSc. prevzalo
úctovníctvo v takýchto císlach:

- Hospodársky výsledok po zdanení v roku 20 I O bol mínus 2 051 045 €, ciže sa bude
hospodárit s velkou stratou

- Pohladávky sú vo výške 745 513 €, záväzky sÚ vo výške 372 058 €

- Dalej informovala o Úveroch mesta, ktoré spolu dosahujÚ výšku 20 720,08 €

K bodu 14/

Diskusia
Primátor mesta - odovzdal slovo poslancom na vyjadrenie svojich názorov.
Poslanec Chládek - chcel upozornit, že rokovací poriadok bol schválený na to, aby sa podla
neho aj riadilo. Skonštatoval, že neprijatie jeho návrhu bolo asi z dôvodu nepripravenosti a
podrobne vysvetlil dôvody svojho návrhu zaradit do programu body: stanovisko
overovatelov zápisnice z predchádzajÚceho zasadnutia MsZ, kontrola plnenia uznesení a
hlavne odpovede na interpeláciu poslancov, kde by malo byt odpovedané na otázky
poslancov do 30 dní.
Následne požiadal o zverejnenie zápisníc z porád jednotlivých komisií do siedmich dní na
oficiálnej internetovej stránke mesta.
Dalej požiadal vedÚcu ekonomického oddelenia, aby pripravila strucné informácie o
ekonomickej situácii Mesta Zlaté Moravce, ktoré žiadal zaslat všetkým poslancom
elektronickou poštou. Uviedol, že je to potrebné z dôvodu zasadnutia financnej komisie dna
07. 03. 2011, ktorá sa bude zaoberat aj návrhom mestského rozpoctu 2011, kde je vhodné sa
takýmto spôsobom pripravit, aby mohli poslanci kvalifikovanejšie a odbornejšie reagovat na
danÚ problematiku.
Následne upozornil na znecistenie mesta po zimnom období a to hlavne na štrk a prach po
zimných posypoch. TÚto vec už konzultoval aj s riaditelom Technických služieb, ktorý mu
povedal, že toto upratovanie mesta sa vykonáva vždy až po zimnom období. Poslanec
Chládek uviedol, že s týmto názorom nesÚhlasí a apeloval na primátora mesta, riaditelov
mestských podnikov, poslancov ako aj na obcanov, že o dva roky bude 900-té výrocie prvej
písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce a žiada urobit maximum pre skrášlenie, cistotu a
skultÚrnenie nášho mesta. Dalej poprosil o zaktivizovanie spoluobcanov a ešte pred Velkou
nocou vycistit mesto, potoky a rieky samotnými obcanmi tak, ako sa to robilo vol'akedy.
Primátor mesta - uviedol, že v danej veci sa pracuje a posledné týždne 50 l'udí postupne
upratuje mesto. Riaditel Technických služieb má vypracovaný konkrétny postup upratovania
mesta, ktorý sa už v sÚcasnosti realizuje. Do tohto programu sÚ zapojené aj školy, ktoré boli
požiadané o upratanie si vo svojom okolí. V najbližšom období bude zvolaná brigáda na ulici
1. mája, do ktorej budÚ zapojení aj rómovia.
Poslanec Chládek - požiadal o sprehladnenie oficiálnej stránky Zlatých Moraviec
Poslanec Rumanko - upozornil na zlý technický stav detských ihrísk. Spomenul ihrisko zo

svojho volebného obvodu, na Brezovej ulici, kde je okrem zlého technického stavu a
znecistenia ihriska problém aj s hrbami na chodníkoch, ktoré sÚ nebezpecné hlavne pre
starších spoluobcanov.
Primátor mesta - k danému problému uviedol, že už vyhradil dvoch aktivacných

pracovníkov, ktorí toto ihrisko vycistia a na chodníkoch sa budÚ vypukliny zbrusovat a
následne opravovat.
Ihriská sÚ v pláne hned na jar postupne rekonštruovat, ktoré by sa mali následne ohradit, ale
všetky tieto veci sÚ hlavne otázka penazí, ktoré momentálne mestu naozaj chýbajÚ ako nás
informovala Ing. Stuhárová.
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Poslanec Šepták - vyslovil spokojnost' s názorom, že treba riešit' veci komplexne a že sa v
meste zavádza systém úpravy a poriadku jednotlivých castí mesta. Dalej uviedol, že by bolo
dobré upovedomit' obcanov aj o personálnych zmenách na meste.
Prednosta MsÚ Ing. Pecho - reagoval na danú problematiku, kde vysvetlil, že všetky tieto
zmeny sú uvedené na internetovej stránke mesta a budú uverejnené aj v najbližšom vydaní
Tekovských novín.

Poslanec Husár - vyjadril spokojnost' s riešením cistenia mesta pod vedením pána Latiku,
ktorý je poverený riadením Technických služieb a problém vidí v znecistení súkromných
pozemkov, na ktoré nemôžu vstúpit'.
Primátor mesta - oboznámil obcanov s možnost'ou rýchleho vybavenia kontajnerov na
odvoz odpadu, pricom stací zavolat' p. Latikovi, poverenému riadením Technických služieb,
ktorý tieto zabezpecí. Pokazené kontajnery boli opravené a dokúpili sa aj nové, takže odvoz
odpadu bude naozaj rýchlo zabezpecený, aby sa predišlo vetrom rozfúkanému odpadu ako aj
rozhádzaniu odpadu niektorými nezodpovednými spoluobcanmi.

K bodu 15/
Interpelácie poslancov.

Primátor mesta - vyzval tých poslancov, ktorí chcú predložit' svoje interpelácie, aby
sa prihlásili a odovzdal slovo

Poslanec Chládek - predložil interpeláciu prednostovi mestského úradu a jednalo sa o
možnost' vypracovania VZN mesta o zákaze pitia alkoholických nápojov na verejnosti a to z
dôvodu, že sa dennodenne stretávame so skupinkami ludí, ktorí verejne popíjajú alkohol v
meste, pricom posedávajú na lavickách, ako aj pri pomníku Hrdinov a ked dopijú, prázdnu
fl'ašu odhodia niekde okolo seba, alebo do potoka a takýmto spôsobom pohoršujú našich
mladých ludí a deti. A tak isto sa mu nepáci, že v casti mesta kde je poslancom, je krcma u p.
Valacha, kde je sedenie blízko chodníka a popíjajú tam tí najpodradnejší konzumenti a riešia
rôzne vulgárnosti. Z uvedeného dôvodu, by chcel už spomínané VZN mesta vypracovat', aby
sa odstránil takýto nešvár z mesta Zlaté Moravce. Na túto interpeláciu si p. Chládek dôrazne
žiada aj písomnú odpoved, aby vedel informovat' obcanov o riešení situácie.
Právnicka MsÚ JUDr. Vozárová - informovala p. Chládeka o tom, že právna úprava
umožnuje mestu prijat' VZN, v ktorom môže rieš it' túto problematiku zákazu požívania
alkoholických nápojov na verejnosti, prípadne aj môže riešit' zákaz predaja alkoholických
nápojov v niektorých predajnach, takže tam nie je problém, kompetencia na to je.
Poslanec Lisý - interpeloval oddelenie dopravy z dôvodu parkovania na ulici
Hviezdoslavovej oproti garážam kde je zákaz zastavenia, že ako sa bude riešit' táto situácia
Primátor mesta -sa vyjadril, že danú problematiku pozná a súhlasí s poslancom Lisým.
Predmetná problematika je v riešení u pána Kapolku a v blízkej budúcnosti bude
prezentované riešenie tohto problému, hlavne s autami. Do budúcností riešenie problému
núdze parkovacích miest vidí vo výstavbe nadzemného, alebo podzemného parkoviska na co
je potrebné získat' peniaze.
Poslanec Husár - by chcel interpelovat' prednostu, co sa týka prenájmu mestských stavieb a
mestského majetku, ci je v kompetencii mesta zverejnovat' výšky nájmov.
Primátor mesta - odpovedal, že zo zákona vyplýva zverejnovat' tieto údaje.
Prednosta mesta - pripomienkoval, že je potrebné všetky pohladávky mesta dostat' do
takého stavu, aby boli tieto uhradené. Táto práca je dost' zložitá, nakolko vela zmlúv nie je k
dispozícii.
Poslanec Šepták - by chcel vediet' v rámci interpelácie ci má mesto prehlad o vlastníkoch
budov v meste, ktoré sú zanedbané a ci upozornujeme týchto vlastníkov v rámci údržby
týchto budov, aby neohrozovali obcanov tohto mesta, nakolko sú budovy, ktoré sú v
dezolátnom stave.
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Primátor mesta - k danej veci odpovedal, že niektorí vlastníci takýchto budov sa zistujú.
Poslanec Tonkovic - sa pýta na vyhliadky zacatia výstavby kanalizácie casti mesta
Chyzerovce a žiada informáciu ako vyzerá situácia s MŠ na Slnecnej ulici.
Primátor mesta - ku kanalizácií mestskej casti Chyzerovce oznámil, že už rokoval v danej
veci a je to v riešenÍ. Škôlka na Slnecnej je v havarijnom stave a jeho osobný názor je, že
treba deti presunút do iných škôlok a celý objekt zbúrat a postavit tam nieco úcelné.
PaedDr. Ivanovicová - oboznámila prítomných, že tento problém sa stále rieši. Škôlka je
naozaj v havarijnom stave a aj momentálne riešili problém úniku plynu. Situáciu treba rýchlo
riešit, hladajú sa financie a možnosti riešení, nakol'ko škôlky v našom meste sú preplnené.

K bodu 16/
Schválenie uznesenia

Primátor poprosil návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupitelstvo o prijatých
respektíve neprijatých uzneseniach z dnešného zastupitelstva.

Uznesenie c. 30/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.2011

Urcenie zapisovatel'ky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

Uznesenie c. 31/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.2011

Urcenie overovatel'ov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
z 2. zasadnutia MZ konaného dna 3.3.20 II

Uznesenie c. 32/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.2011

Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

prerokovalo
návrh na volbu mandátovej komisie, návrhovej komisie
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volí

a) za clenov mandátovej komisie PaedDr. Pavla Petrovica, Jozefa Tonkovica a Mgr. Denisu
Uhrinovú

b) za clenov návrhovej komisie PharmDr.Bc. Ivona Vicianová, Miroslav Záchenský a Eriku
Babockú

Uznesenie c. 33/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.2011

Informácia o vzdaní sa mandátu poslancov MsZ a zloženie sl'ubu náhradníkov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí konanom dfí.a3.3.2011
A. berie na vedomie

Infonnáciu o vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Klaudie Ivanovicovej a Mariána
Tomajku z dôvodu nezlucitelnosti ich funkcií s výkonom funkcie poslanca mestského
zastupitelstva

B. konštatuje, že
náhradníci Bc. Viliam Rumanko a Ing. Ladislav Boršc zložili zákonom predpísaný slub
poslanca mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach.

Uznesenie c. 34/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.2011

Návrh na doplnenie uznesenia c. 16/2011 zo dna 27.1.2011 - Zriadenie komisií mestského
zastupitel'stva a vol'ba predsedu a clenov komisií - zvolením nov)"ch predsedov a clenov
komisií

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

prerokovalo
Návrh na doplnenie uznesenia c. 16/2011 zo dna 27.1.2011 zvolením nových predsedov a
clenov komisií

volí

a) Ing. Ladislava Boršca za clena z radov poslancov do komisie zdravotníctva, sociálnej
a bytovej politiky, ktorý nahradí PaedDr. Klaudiu Ivanovicovú
b) Mgr. Romana Merciaka za clena z radov odborníkov do komisie zdravotníctva, sociálnej
a bytovej politiky, ktorý nadradí Ing. Ladislava Boršca
c) PaedDr. Pavla Petrovica za predsedu komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, ktorý
nahradí PaedDr. Klaudiu Ivanovicovú

d) Ing. Ladislava Boršca za clena z radov poslancov do komisie mládeže, školstva, kultúry
a športu, ktorý nahradí PaedDr. Pavla Petrovica
e) volí Bc. Viliama Rumanka za dalšieho clena z radov poslancov do komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok,
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f) volí Bc. Viliama Rumanka za dalšieho clena z radov poslancov do komisie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

Uznesenie c. 35/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3.3.20 II

Delegovanie zástupcu zriadovatel'a do Rady školy pri školách a školských zariadeniach
mesta

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.20 II

prerokovalo

návrh PaedDr. Pavla Petrovica, aby PaedDr. Klaudia Ivanovicová aj nadalej vykonávala
funkciu zástupcu zriadovatela Mestskej školskej rady

schvaluje

návrh PaedDr. Pavla Petrovica, aby PaedDr. Klaudia Ivanovicová aj nadalej vykonávala
funkciu zástupcu zriadovatela Mestskej školskej rady

Uznesenie c. 3612011 z 2. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciachkonaného dna 3.3.20 II

Návrh na doplnenie uznesenia c. 17/2011 zo dna 27.1.2011 - Zriadenie výborov
v mestských castiach a volba ich clenov - zvolením d'alšieho clena výboru

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dna
3.3.2011

prerokovalo
Návrh doplnenie uznesenia c. 17/2011 zo dna 27.1.2011 zvolením Štefana Horváta ako
dalšieho clena výboru mestskej casti Prílepy
volí

Štefana Horváta ako dalšieho clena výboru mestskej casti C. 6 (Prílepy)

Uznesenie c. 37/2011 z 2. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného zo dna3. 3. 20 II

Spôsob a vykonanie volby hlavného kontrolóra Mesta
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí konanom dna 3.3.20 II
prerokovalo
návrh na urcenie spôsobu a vykonania volby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
v súlade s § l8a zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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u r C uj e
spôsob a vykonanie volby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce nasledovne:

1. Kandidáti, ktorí splnia požiadavky stanovené uznesením Mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach c. 12/2011 zo dna 27.1.2011 na výkon funkcie a vcas podajú
prihlášku so všetkými náležitostami, budú zaradení ako kandidáti na vol'bu hlavného
kontrolóra Mesta Zlaté Moravce dna 15.03.20 II na zasadnutí Mestského
zastupitelstva.

2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná po dnešnom rokovaní

mestského zastupitelstva komisia zložená z poslancov MsZ. Pricom komisia je
uznášaniaschopná za úcasti nadpolovicnej väcšiny poslancov MsZ. O výsledku spíšu
zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladat do zastupitelstva
ako príloha k materiálu o volbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovat najmä
údaj o tom, kolko obálok bolo v stanovenom termíne dorucených a menný zoznam
kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. Komisia môže
z kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky, odporucit niektorého alebo
niektorých ako vhodných kandidátov na volenie.

3. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie zastupitelstva dna 15.03.2011 a bude mat právo vystúpit na
tomto rokovaní zastupitelstva v casovom rozsahu max. 5 min. Kandidát na hlavného

kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutocnosti taktiež
písomne informovaný.

4. Volba hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce sa uskutocní tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach.

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce je potrebný súhlas
nadpolovicnej väcšiny všetkých poslancov Mestského zastupitelstva. Ak ani jeden
z kandidátov takú väcšinu nezískal, Mestské zastupitelstvo ešte na tej istej schôdzi

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväcší pocet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola

volieb postupujú všetci kandidáti s najväcším poctom hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväcší pocet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

6. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udelit svoj hlas len
jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového císla, ktoré mu
bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú oznacení dvaja a viacerí kandidáti,
resp. žiaden kandidát, ako aj hlasovací lístok upravený inak ako urceným spôsobom,
sa bude považovat za neplatný. Po oznacení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapecatenej volebnej urny
nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skoncení hlasovania všetkých poslancov,
ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým
spôsobom i clenovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí zapecatenú
volebnú urnu a pristúpi k scítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.
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7. Výsledok volby oznámi zastupitelstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola volby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku
prvého kola volby predsedom volebnej komisie prestávku, pocas ktorej sa volebná
komisia organizacne pripraví na druhé kolo volieb. Po skoncení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o volbe hlavného
kontrolóra v druhom kole.

8. O priebehu volby a o jej výsledku spíše zapisovatel zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovat najmä údaje o pocte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích
lístkov, o pocte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o pocte hlasov, ktoré
získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole volby. Dalej musí zápisnica
obsahovat údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom
kole. V prípade konania druhého kola volby musí obsahovat údaj o tom, ktorí
kandidáti do neho postúpili, kolko platných hlasov v nom získali a ktorý z nich bol
zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci clenovia volebnej
komisie. V prípade, že niektorý clen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísat, je
povinný do zápisnice uviest dôvod, pre ktorý tak odmietol urobit.

K bodu l 7/
Záver

Primátor mesta - podakoval všetkým poslancom mestského zastupitelstva a obcanom
mesta, že sa zúcastnili 2. mestského zastupitelstva a zasadnutie ukoncil.

Zlaté Moravce 3. marec 2011
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..~j~.(;..Zapísala: Silfa Svajcíková

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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prednosta MsÚ
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Ing. Jozef Škvarenina



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

Prezencná listina

z 2. zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 3. marca 2011

v Obradnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska

Primátor Mesta:

Ing. Peter Lednár CSc .

Prednosta MsÚ:

Ing. Peter Pecho

Právny zástupca:
JUDr. Pavol Kollár

Poslanci MZ:

l. Erika Babocká

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

4. Ing. Peter Hollý

5. Ivan Hritz

6. PaedDr. Dušan Husár

7. Ludovít Chládek

8. Viliam Rumanko

9. Vladimír Kluciar
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10. Ing. Peter Lisý

11. Ivan Madola

12. PaedDr. Pavol Petrovic

13. Mgr. Pavel Šepták

14. Ing. Jozef Škvarenina

15. Ing. Ladislav Boršc

16. Jozef Tonkovic

17. Mgr. Denisa Uhrinová

18. PharmDr. Ivona Vicianová

19. Miroslav Záchenský
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Prizvaní a hostia:

Mgr. Ivan Hritz

MUDr. Nina Homiaková

Ing. Jozef Latika

Marián Tomajko

Ing. Mária Sýkorová

Ivan Horvát

Bc. Peter Kereš

JUDr. Mária Vozárová

Ing. Jana Mesková

Ing. Eva Struhárová

Ing. Adriána Chrenová

PaedDr. Klaudia Ivanovicová

Bc. Štefan Nociar

Ing. Ivan Jedl'ovský
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Výpis o hlasovaní poslancov

z 2. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 3. marca 2011

K bodu 5/
Schválenie mandátovei a volebnei komisie.

Volba mandátovej komisie sa konala hlasovaním.
Za: 14 1 Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina,Tonkovic, Vicianová, Zachenský, Dubajová 1
Proti: O
Zdržali sa: l IPetrovic 1

Volba návrhovej komicie sa konala hlasovaním.
Za: 14 1 Petrovic, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina,Tonkovic, Vicianová, Zachenský, Dubajová 1
Proti: O
Zdržali sa: l 1 Babocká 1

Hlasovanie o mandátovej a návrhovej komisie un block.
Za: 15 1 Petrovic, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Šepták,

Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Zachenský, Dubajová, Babocká 1
Proti: O
Zdržali sa: O

K bodu 61

Schválenie proe;ramu zasadnutia mestského zastupitelstva.

Hlasovanie o návrhu poslanca Galabu, o stiahnutí bodu c.ll a 12 z programu zasadnutia
Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach 03.03. 2011.
Za: 15 (Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,

Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Dubajová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu o 3 body podla rokovacieho poriadku clánku 5
programu rokovania MsZ odstavec 3.
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 6

Hlasovanie poslancov o programe rokovania 2. MsZ.
Za: 13
Proti: O
Zdržali sa: 2

K bodu 91

Doplnenie predsedu. clenov komisií. školskei rady a vÝboru mestskei casti PrÍlepy

Hlasovanie o návrhu poslanca PaedDr. Petrovica ohladom PaedDr. Klaudii Ivanovicej, aby
ostala pracovat v mestskej školskej rade, nakolko podla zákona na túto funkciu osoba
delegovaná obcou, alebo mestom nemusí byt poslancom.
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Za: 16 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko /
Proti: O
Zdržal sa : 1 / Petrovic /

Hlasovanie o doplnenií uznesenia c. 1612011 zo dna 27.1.2011 a zvolením nových predsedov
a clenov komisií.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O
Zdržal sa: O

Hlasovanie o návrhu na doplnenie clena do výboru mestskej casti Prílepy Štefana Horváta
ako dalšieho clena výboru mestskej casti c.6 Prílepy.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O
Zdržal sa : O

K bodu 10/

Spôsob a vÝkon vol'bv hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce

Hlasovanie o návrhu, aby bod c. 2 bol upravený.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O
Zdržali sa: O

Hlasovanie o celom celku uznesenia.

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O
Zdržali sa: O

K bodu 13/
Rôzne

Hlasovanie o návrhu opravy názvu komisie c. 8 komisia obrany, verejného poriadku a
civilnej obrany zmenit na "komisia ochrany verejného poriadku a civilnej obrany".

Za: 17 / Babocká, Galaba, Hritz, Husár, Chládek, Kluciar, Lisý, Madola, Petrovic, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Vicianová, Záchenský, Boršc, Rumanko, Petrovic /
Proti: O
Zdržal sa : O
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Dochádzka poslancov MZ 2. MZ
3.3.2011Erika Babocká

PRÍTOMNÁ

Eva Dubajová

PRÍTOMNÁ

Mgr. Milan Galaba

PRÍTOMNÝ

Ing. Peter Hollý

NEPRÍTOMNÝ

Ivan Hritz

PRÍTOMNÝ

PaedDr. Dušan Husár

PRÍTOMNÝ

Ludovít Chládek

PRÍTOMNÝ

Bc. Viliam Rumanko

PRÍTOMNÁ

Vladimír Kluciar

PRÍTOMNÝ

Ing. Peter Lisý

PRÍTOMNÝ

Ivan Madola

PRÍTOMNÝ
I

PaedDr. Pavol Petrovic
PRÍTOMNÝ

Mgr. Pavol Septák

PRÍTOMNÝ

Ing. Jozef Škvarenina

PRÍTOMNÝ

Ing.Ladislav Boršc

PRÍTOMNÝ

Jozef Tonkovic

PRÍTOMNÝ

Mgr. Denisa Uhrínová

NEPRÍTOMNÁ

PharmDr. Bc. Ivona Vicianová

PRÍTOMNÁ

Miroslav Záchenský

PRÍTOMNÝ
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