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

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z  49. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 

Dátum konania:  2. septembra 2010 

 

Prítomní:            podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnená: PharmDr. Ivona Vicianová 

                                                          

Neprítomní:       PaedDr. Pavol Petrovič 

                            Mgr. Denisa Uhrínová 

                                                                                 

Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Schválenie záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce  za roky 2007, 2008, 2009 

6. Návrh zmeny VZN „ O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

7. Návrh zmeny VZN „ O celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce“ 

8. Návrh zmeny VZN „ O udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene “ 

9. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Rudolfa Magušína.(33.MMZ 17.4.2009) 

10. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jaroslava Bucheňa.(33.MMZ 17.4.2009) 

11. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Máriu Povodovú. (33.MMZ 17.4.2009) 

12. Návrh na odpredaj pozemku pre Paluška, s.r.o. 

13. Návrh na odpredaj pozemkov pre Waste Recykling,a.s.. 

14. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami resp. súhlas na vydanie osvedčenia 

vyhlásenia o vydrţaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garáţami. 

15. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami mat.A, mat.B 

16. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

17. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla a manţelku. 

18. Návrh na zmenu časti uznesenia  č. 349/2008 vo veci odpredaja pozemku pod garáţou 

pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manţelku. 

19. Návrh na zmenu časti uznesenia č. 350/2008. 

20. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela  

21. Vystúpenie občanov  

22. Interpelácie poslancov 

23. Záver. 
 

K bodu 1/ 

Otvorenie 

 

         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 

riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
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pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, ţe mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

K bodu 2/ 

Určenie zapisovateľky 

 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 

49. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 02.09.2010.  

 

K bodu 3/ 

Určenie overovateľov zápisnice 
 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 49. 

zasadnutia MZ zo dňa 02.09.2010: p. poslanca Ivana Hritza  a  p. poslanca RNDr. Mariána 

Bátoru .   

          

K bodu 4/ 

Voľba návrhovej komisie 

 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 

MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a za členov 

návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého  a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka. 

Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  

Za: 16 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Lisý, Rumanko, 

Solčiansky, Šepták, Škvarenina, Tonkovič, Valkovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča 

členov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého  a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka. 

 

         Primátorka mesta – pred schvaľovaním programu rokovania, ktorí všetci poslanci 

obdrţali uviedla, ţe pred chvíľou skončilo zasadnutie MR, kde členovia schválili body 

programu, za čo im ďakuje. Je tu šanca rekonštruovať z fondov EÚ kanalizácie vo veľkej 

časti mesta  a budovať ju tam, kde doteraz neexistuje. Práve tento materiál teraz prerokovala 

aj MR a to je:  

- Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté 

Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 

- Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou. 

Povedala, ţe tu čaká p. generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Nitra - Ing. Stanislav Segeč a jeho spolupracovníci. Je ochotný vysvetliť potrebu realizácie 

projektu a moţnosti, pretoţe termín je do 9. septembra 2010, kedy musia byť materiály 

odovzdané. Jedná sa o schválenie vecného bremena, keďţe kanalizácie by mali byť robené 

pod mestskými komunikáciami. Poţiadala poslancov, aby tieto body zaradili ako prvý a druhý 

bod na rokovanie 49. MZ. Vysvetlila, ţe Mesto to nebude stáť ani korunu, jedná sa o stovky 

miliónov korún.  
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Ďalej uviedla, ţe podľa novelizácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §30 d) 

prechodné ustanovenie účinné od 1.4.2010: „obec upraví rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva v súlade s §12 ods. 1 aţ 6 do 30.9.2010.“ Uviedla, ţe MR tento materiál 

prerokovala a odporučila MsZ na schválenie – Novelizáciu č. 2 Rokovacieho poriadku MsZ 

v Zlatých Moravciach ako ďalší bod rokovania. Poţiadala poslancov tieto body, ktoré teraz 

prerokovala MR a odporučila MsZ na schválenie, aby zaradili prioritne na rokovanie. 

Nakoľko ide o budovanie kanalizácie z kohézneho fondu EÚ, kde to Mesto nebude stáť ani 

korunu. Kto by tento návrh nepodporil, jednoznačne by mestu a  Zlatomoravčanom veľmi 

uškodil.  

Ďalším bodom by malo byť prejednanie novelizácie Rokovacieho poriadku MsZ, ktorú by 

podľa zákona malo MsZ schváliť do 30. septembra, mestská rada materiál prerokovala 

a odporučila MsZ na schválenie.  

Do rozpravy k bodu schválenie programu rokovania sa prihlásili poslanci – Dvonč, Lisý, 

Rumanko. 

         Poslanec Dvonč – navrhol, aby bola prednostne prejednaná zmluva a dohoda 

s vodárenskou spoločnosťou, a potom aby MsZ pokračovalo bodom č. 5 - Schválenie 

programu rokovania.  

         Poslanec Lisý – súhlasil s tým, čo povedal poslanec Dvonč a ako ďalší bod do programu 

dal zaradiť bod – „kontrola plnenia uznesení od 11. mesiaca r. 2008.“  

         Poslanec Rumanko – navrhol doplniť za bod „odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla 

a manţelku“  bod – „prejednanie zámennej zmluvy MUDr. Pánikovej s mestom.“  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe dáva hlasovať o prednesenom programe rokovania 

MsZ.  

         Poslanec Hollý – uviedol, ţe sa ešte nehlasuje a navrhol doplniť program o bod – 

„schválenie Rokovacieho poriadku MsZ.“ 

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Hollému, ţe nebol prihlásený do rozpravy 

k schvaľovaniu programu rokovania, avšak ďalej dala slovo aj ďalším poslancom aj napriek 

tomu, ţe neboli prihlásení do rozpravy. 

         Poslanec Šepták – navrhol doplniť program o body: „ţiadosť Poţitavskej futbalovej 

akadémie“ – zaradený za kontrolu plnenia uznesení, ďalší bod – „odsúhlasenie nájmu pre 

záhradkárov“, povedal, ţe sú to aj jeho voliči, ktorí v decembri skončili nájom v lokalite pri 

potoku Zlatňanka za starým bitúnkom, kde končí Šoltésova ulica. Je poverený v rámci zväzu 

záhradkárov, preto navrhol aby nájom, ktorý skončil v decembri r. 2009 – ide o parcelu 

3164/20 a 3164/22, tento bod bol prerokovaný po bode – „ţiadosť PFA“.   

         Poslanec Chládek – povedal, ţe 49. MZ sa uskutočňuje na základe ţiadosti, ktorú 

podpísali dňa 19. augusta siedmi poslanci: Ľudovít Chládek, MVDr. Peter Dvonč, Viliam 

Rumanko, Ing. Peter Lisý, Ivan Malý, Ing. Peter Hollý a Ing. Ladislav Boršč, nakoľko bolo 

zvolané uţ 49. MZ na 14. septembra, čo sa im zdalo byť anomálne. Ţiadali o zvolanie MZ 

s týmito ďalšími bodmi programu: Otvorenie a procedurálne otázky, Schválenie programu 

zasadnutia MsZ – tento bod primátorka do rokovania nezaradila a ďalej navrhol doplniť uţ 

jestvujúci program 49. MZ o body: Prerokovanie návrhu a schválenie rozpočtu mesta na rok 

2010, Schválenie zmien Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach, Schválenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta, v závere 

po interpelácii bod – Diskusia. Tieto body boli uvedené aj v ich ţiadosti o zvolanie 49. MZ, 

spýtal sa prečo ich prednosta MsÚ nezaradil do rokovania 49. MZ.  

         Poslanec Hollý – spýtal sa poslanca Chládeka, ţe aký návrh zmeny rokovacieho 

poriadku myslí, či ide o poslanecký návrh. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe áno. 

         Poslanec Hollý – povedal, ţe potom on svoj poslanecký návrh sťahuje. 



                                                                                                                                                                   

4 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe toto zasadnutie zvolávali na 3. septembra do obradnej 

miestnosti MsKS, spýtal sa prečo bolo potom zastupiteľstvo zvolané podľa nich do 

nevhodných priestorov.  

         Primátorka mesta – poţiadala prednostu MsÚ, aby sa vyjadril. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe tieto priestory - zasadačka MsÚ boli zrekonštruované, nevie 

prečo by to boli nevhodné priestory. Tieţ uviedol, ţe všetky body, ktoré neprešli príslušnými 

poradnými orgánmi – komisiami a MR, nemohli byť v takejto nepripravenej a neodbornej 

forme zaradené.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe materiál, ktorý im bol rozdaný na začiatku tieţ neprešiel 

komisiami. 

         Ing. Šlosár  – odpovedal, ţe tento materiál ale prešiel MR.   

         JUDr. Vozárová – povedala, ţe MR musí prejednať kaţdý materiál.        

         Primátorka mesta – prečítala právny materiál k zákonu o obecnom zriadení - výňatok: 

„Obavy zo zneuţitia zmien programu na schválenie nepripravených vecí je vhodné 

eliminovať starostlivou úpravou o príprave rokovania a o povinných predpokladoch 

schvaľovania (riadna príprava podkladov, zahrnutie poradných hlasov zo strany príslušných 

komisií obecného zastupiteľstva a iných poradných orgánov ako je MR a podobne) 

v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.“   

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe platný rokovací poriadok hovorí, ţe všetky materiály, 

odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ zabezpečuje mestský úrad a predkladá 

ich rade na zaujatie stanoviska. To znamená, ţe máme povinnosť kaţdý materiál, ktorý ide do 

zastupiteľstva, najprv predloţiť do MR. Takýto rokovací poriadok platí od roku 1991 a my  

postupujeme podľa neho tak, ako to bolo od roku 1991 zauţívané.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe dáva hlasovať o programe tak, ako si to teraz poslanci 

navrhli, ale prvý a druhý bod budú materiály Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

(dohoda a zmluva) ako to navrhol poslanec Dvonč.   

         Poslanec Chládek – povedal, ţe v programe prvé dva body budú tak ako boli navrhnuté 

a ďalšie tak, ako navrhli oni poslanci.  

         Poslanec Škvarenina – poţiadal primátorku, aby dala hlasovať o návrhu poslanca 

Dvonča. 

         Primátorka mesta – dala hlasovať o návrhu poslanca Dvonča – ţe sa najskôr prerokujú 

body Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté 

Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Dohoda o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 10097/14/2010 medzi mestom 

Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou budú prioritne teraz 

prejednané a potom bude schválený program rokovania. Vyzvala poslancov na hlasovanie 

o prednesenom návrhu.  

Za: 11 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hritz, Klučiar, Malý, Lisý, Rumanko, Solčiansky, Škvarenina, 

Tonkovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 5 (Hollý, Chládek, Boršč, Šepták, Valkovič) 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe prednesený návrh bol schválený. Privítala Ing. S. 

Segeča riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na rokovaní MsZ a odovzdala mu 

slovo. 

       Ing. Segeč –  uviedol, ţe Ministerstvo ţivotného prostredia ako vypisovateľ výzvy pre 

implementáciu a čerpanie kohézneho fondu EÚ vypíše výzvy pre operačné osi 1.1 - 

vodovody, 1.2 – budovanie kanalizácie a ČOV. Jednou z takýchto výziev bola aj výzva 

vypísaná začiatkom júna, ktorá umoţňovala podať projekt v období trvania výzvy tri mesiace, 

kedy je moţné podať projekt pre ţiadateľa ako Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť pre 
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okres Zlaté Moravce. V spolupráci s Mestom Zlaté Moravce pripravili takýto projekt, ktorý 

bude teraz podávaný. Súčasťou projektu je aj vybudovanie kanalizácie v m.č. Zlaté Moravce 

– Chyzerovce Ulice Palárikova, Chyzerovecká. Keďţe vlastníkom miestnych komunikácií je 

Mesto Zlaté Moravce, Mesto musí dať súhlas k tomu, aby bola kanalizácia umiestnená do 

komunikácie. Oni ako vodárenská spoločnosť budú ţiadateľom a aj prijímateľom týchto 

finančných prostriedkov. MsZ vysloví súhlas, ţe môţe byť do miestnej komunikácie uloţená 

kanalizácia a rekonštruovaná ČOV z nenávratných prostriedkov kohézneho fondu EÚ. Projekt 

by mal byť pripravený tak, aby bol úspešný a bolo moţné ho realizovať do konca roku 2013.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe si váţi to, čo jej p. riaditeľ povedal, ţe splnil to, čo jej 

sľúbil na valnom zhromaţdení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ţe sa táto stavba 

zrealizuje. Tak ako povedala, tu ţiadne 5% spolufinancovanie zo strany mesta potrebné 

nebude.  

         Ing. Segeč –  povedal, ţe konečným prijímateľom týchto financií bude Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť a to znamená, ţe aj tú kofinancujúcu čiastku, ktorá tu bude, bude ju 

hradiť Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Mesto Zlaté Moravce to nebude stáť ani 

korunu.  

         Poslanec Hollý – spýtal sa, koľko je výška projektu kanalizácie. 

         Ing. Segeč –  povedal, ţe náklady projektu na kanalizáciu budú 25 mil. € a pre ČOV 20 

mil. €. 

          Poslanec Rumanko – poţiadal o informáciu, ide o firmy v areáli bývalého Calexu, kde 

nie je doposiaľ vysporiadaná kanalizačná vetva, či nie je ich úmyslom dokončiť aj túto vetvu. 

      Ing. Segeč – povedal, ţe keď došlo k transformácii Calexu a vznikali nové subjekty 

kanalizačná prípojka bola vo vlastníctve Calexu, kde došlo k problému pri odpredaji. Dohodlo 

sa toľko, ţe pokiaľ noví majitelia dodajú všetky dokumenty tak, aby to mohlo byť posúdené, 

poţiadal by sa OúŢP o preklasifikovanie prípojkovej kanalizácie za verejnú kanalizáciu. 

         Poslanec Chládek – spýtal sa, či materiály, ktoré dostali do rúk, projekt a zmluvy, 

obsahujú aj iné časti mesta, keďţe to má stáť také úţasné peniaze, či sa riešia všetky 

problémy kanalizácie a vodovodov celého mesta, čo by bolo ideálne a či by bolo moţné do 

tohto projektu zahrnúť aj Ulicu Potočnú a Murgašovu.   

        Ing. Segeč – povedal, ţe sú tam aj ďalšie časti mesta – ulice smerom na Martinský breh, 

ul. Viničná a ďalšie. Výzva sa uzatvára 9. septembra – ale tento projekt môţe mať náklad len 

do 20 mil. € a nezmestia sa do toho nákladu všetky časti ulíc v meste. Po uzavretí tohto 

projektu bude ešte ďalšie plánovacie obdobie, ak sa budú na to pouţívať kohézne fondy. 

Pokiaľ by nebolo, budú v týchto veciach pokračovať vlastnou investičnou výstavbou, tak aby 

dosiahli to, čo bol záväzok, aby do r. 2015 v aglomerácii nad 10 tis. obyvateľov bolo čo 

najbliţšie k 100 % napojené obyvateľstvo na vybudovanú verejnú kanalizáciu.  

         Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, či môţe udeliť slovo občanovi Ing. Lazúrovi. 

Za: 14 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Klučiar, Malý, Lisý, Rumanko, Solčiansky, Škvarenina, 

Hollý, Chládek, Boršč, Šepták, Valkovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 2 (Tonkovič, Hritz) 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – udelila slovo Ing. Lazúrovi. 

         Ing. Lazúr  – odporučil poslancom, aby túto obchodnú záleţitosť so Západoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou schválili.  

         Ing. Šlosár – povedal, ţe Mesto k tomuto projektu zabezpečovalo projektovú 

dokumentáciu. 

         Bc. Nociar, vedúci odd. výstavby – podal bliţšie vysvetlenie k projektu o aké ulice sa 

jedná. Uviedol, ţe je tam zahrnutá aj Potočná ul., v ďalšej etape je navrhnutá rekonštrukcia 

celej ČOV a v tretej etape je odkanalizovanie Chyzeroveckej časti. Uviedol, ţe sa jedná 

o ulice, ktoré boli a sú v projekte: ul. Viničná, Potočná, Do remanencií, Pod Hájom, Hájová, 
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Dolné vinice, Do Kratín, Nábreţie za majerom, Zelená, Hoňovecká, Tichá – je tu celý rozpis 

od Vodárenskej spoločnosti so všetkými parcelami. 

        Poslanec Tonkovič – povedal, ţe tieto projekty boli schvaľované ešte v r. 2001, stavebné 

povolenie bolo vybavené v rokoch 2004, 2007, ale z dôvodou, ţe neboli financie sa to 

nemohlo uskutočniť a preto táto príleţitosť im dáva šancu toto uskutočniť.  

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o návrhu: 

- Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou. 

- Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté 

Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 

        Poslanec Chládek – povedal, ţe teraz je potrebné schváliť najskôr tie návrhy poslancov, 

ktoré tu predniesli. Zákon hovorí, ţe obecné zastupiteľstvo schvaľuje program príp. jeho 

zmenu na začiatku zasadnutia.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe tu bol návrh, aby sa prioritne prejednali tieto dva body 

a potom tie ďalšie. Poţiadala poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu. 

        Poslanec Rumanko – povedal, ţe nemôţu hlasovať, keď ešte ani nezačalo MsZ. 

        Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, či chcú toto mesto o stovky miliónov 

pripraviť.  

     Poslanec Hollý – povedal, ţe ako môţu hlasovať, keď ešte nezačalo MsZ a nebol 

schválený program. 

        Primátorka mesta – vysvetlila, ţe bolo schválené, ţe sa prejednajú najskôr tieto dva 

body a potom sa prejednajú všetky tie ostatné navrhované. 

        Ing. Segeč –  povedal poslancom ţe vie, ţe sa toto ide schvaľovať na poslednú chvíľu, 

ale nie je to spôsobené nimi, ale ţe k 30.6. bol návrh na zrušenie ministerstva ţivotného 

prostredia a nikto nevedel kedy bude fungovať. Oni napriek tomu pokračovali v príprave tak, 

ako keby všetko bolo fungovalo. Do 9. septembra musia splniť všetko tak, ako je treba. 

Keďţe idú klásť kanalizáciu do cudzieho majetku, je potrebné mať súhlas vlastníka, v tomto 

prípade mestského zastupiteľstva na to, aby tá kanalizácia mohla byť v týchto úsekoch 

poloţená. Ak toto uznesenie bude absentovať môţe sa stať, ţe tento projekt bude vyradený, 

lebo okrem nich podávajú projekty aj iné vodárenské spoločnosti.  

        Poslanec Hollý – povedal Ing. Segečovi, ţe nikto to nespochybňuje čo povedal, myslí si, 

ţe kaţdý čo tu je, je za to aby sa to schválilo. Tu ide o to, ţe prerokovali niečo, čo nebolo 

v programe a MsZ začína schvaľovaním programu.  

        Primátorka mesta – reagovala, ţe veď schválili, ţe sa toto prerokuje a ideme ďalej.  

        Poslanec Rumanko – povedal, ţe ako náhle sa doplní program MsZ podľa návrhov 

poslancov a schváli sa, za 5 minút bude p. riaditeľ odchádzať so schváleným uznesením.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to uţ bolo prejednané a schválené. Všetky návrhy 

poslancov, ktoré tu odzneli, budú zaradené do programu a bude sa tak v ňom aj pokračovať. 

     JUDr. Vozárová – uviedla, ţe podľa nej, keď sa schvaľoval program sa hlasovalo 

prednostne o týchto dvoch bodoch a ďalšie podľa programu rokovania a potom budú tie, čo 

ţiadali poslanci. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe podľa neho sú tu schvaľované dva návrhy programu. 

Jeden bol schválený, to prerokovali a potom by malo byť druhé zasadnutie. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov hlasovať o tých uzneseniach. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe keďţe sa ide hlasovať o programe, pretoţe bol 

schvaľovaný len návrh na informáciu ohľadom tohto bodu, podľa návrhu poslanca 

Dvonča, začal čítať jeho návrh programu MsZ.  

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Chládekovi, ţe bolo schválené, ţe tieto dva 

body sa prerokujú a potom budú pokračovať ďalšími. Spýtala sa poslanca Chládeka, či môţe 
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byť väčší záškodník pre Zlatomoravčanov a Zlaté Moravce ako človek čo nechce, aby mesto 

dostalo na budovanie kanalizácie stovky miliónov korún cez Západoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť? 

        Poslanec Hollý – podal poslanecký návrh, aby ukončili toto rokovanie 49. MZ s tým, ţe 

začnú rokovanie 50. MZ s ďalším programom. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie za premietané uznesenia:  

- Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté 

Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 

- Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou. 

Za: 13 (Bátora, Tonkovič, Hritz, Dvonč, Hlásna, Klučiar, Malý, Lisý, Solčiansky, Škvarenina, 

Hollý, Šepták, Valkovič) 

Proti: 2 (Chládek, Boršč) 

Zdrţali sa: 1 (Rumanko) 

Nehlasoval: 0 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo dohodu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 10097/14/2010. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo zmluvu o prevode projektovej 

dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného 

konania č. 10081/Ne-14/2010 

         Primátorka mesta – poďakovala riaditeľovi Ing. Segečovi za účasť. Uviedla, ţe budú 

pokračovať v programe. 

         Ing. Segeč – povedal poslancom, ţe odchádza a chápe tento bod ako uzavretý 

a schválený, za čo im poďakoval.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe program ešte nebol schválený. 

      JUDr. Vozárová – uviedla, ţe jednoznačne bolo povedané, ţe tieto body sa prejednajú 

ako prvé a ďalej sa program nemenil s tým, ţe bude doplnený o nasledovné body. 

       Poslanec Hollý – spýtal sa JUDr. Vozárovej, ţe či hlasovali o programe.  

      JUDr. Vozárová – uviedla, ţe podľa nej sa hlasovalo s tým, ţe bude doplnený program 

o poslanecké návrhy. 

     Poslanec Škvarenina – povedal, ţe p. Dvonč dal návrh uprednostniť body Vodárenská 

spoločnosť a po nich pôjde schválenie programu. Teraz by malo nasledovať podľa toho čo 

schválili, schválenie programu rokovania. 

       Poslanec Hollý – doplnil, ţe ale ďalšieho rokovania – 50-teho, ţe sa zmení len číslovanie 

MZ zo 49. na 50.  

        Poslanec Škvarenina – vysvetlil, ţe vyzval p. primátorku,  aby dala hlasovať o návrhu 

poslanca Dvonča, ktorý znel: prerokujme a schváľme Vodárenskú a potom schválenie 

programu – body programu a to, čo  navrhli poslanci. 

        Poslanec Hollý – povedal, ţe nemali vyvesené zmluvy, čo by mohol niekto napadnúť, ţe 

schválili body programu, ktorý sa týka majetku mesta, ktorý mal visieť na tabuli a schválili to 

bez toho. Ale ostatné viselo na tabuli a teda by tam nebolo číslo 49 ale 50 a k tomu sa doplní 

ďalší program. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe  je to zákonom ošetrené, nakoľko to bolo len vecné bremeno.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe tak to aj ona aj právnička myslela, ţe tento program čo 

tu visel sa len doplní o tieto body, čo tu navrhovali poslanci.  

         Ing. Lazúr – povedal, ţe sa hlasovalo o programe 49. MZ a teraz nech sa dá hlasovať 

o uzneseniach pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Keď to porušia, celé zasadnutie 

môţe odísť a je neplatné. 
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         Primátorka mesta – odpovedala, ţe o tom sa uţ hlasovalo. Je to na zvukovom zázname, 

nemôţe sa dať hlasovať dvakrát o tom istom. Spýtala sa poslanca Škvareninu, či to tak bolo. 

        Poslanec Škvarenina – povedal, ţe áno, tak to bolo.  

        Poslanec Hollý – povedal, ţe bude porušený zákon č. 369 o obecnom zriadení, keď nedá 

hlasovať primátorka o programe, tak on podá návrh na zrušenie tohto uznesenia, o ktorom 

teraz hlasovali, nakoľko nebolo dané hlasovanie o programe rokovania na začiatku MsZ. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe o programe rokovania dala hlasovať hneď na začiatku 

MsZ.  

         Ing. Lazúr – navrhol primátorke, aby dala hlasovať o uznesení o kanalizáciu pre 

vodárenskú spoločnosť. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe ona uţ o tomto dala hlasovať. 

         Ing. Lazúr – povedal primátorke, ţe v tejto chvíli ona zničila uznesenie o kanalizácii pre 

vodárenskú spoločnosť.  

         Primátorka mesta – odpovedala Ing. Lazúrovi, ţe to by asi on tak chcel.  

      Poslanec Malý – vyzval zapisovateľku sl. Vaňovú, aby prečítala, čo navrhol poslanec 

Dvonč. 

      sl. Vaňová – odpovedala, ţe presné znenie návrhu poslanca Dvonča je na zvukovom 

zázname, ktorý vyuţíva pri písaní zápisnice. 

     Poslanec Škvarenina – spýtal sa, či je problém dať hlasovať o programe 49. MZ 

doplneného o body, ktoré navrhovali poslanci. 

        Primátorka mesta – uviedla, ţe to potom musí byť tak, ako povedal poslanec Hollý – 

ukončiť 49. MZ a začať 50. MZ. Buď budú teraz pokračovať programom rokovania alebo sa 

dá zvolať do 15 dní 50. MZ s tým, ţe tieto body, ktoré tam dali poslanci, budú doplnené.  

        Poslanec Chládek – povedal, ţe boli prednesené poslancami návrhy do programu. 

Navrhol, aby sa jedno zastupiteľstvo ukončilo, nakoľko sa program neschválil, schválila sa 

len formulácia poslanca Dvonča, on to myslel asi tak, ţe potom sa schvália body programov 

podľa návrhov poslancov. Povedal primátorke, ţe sa vyjadrila, ţe poslanec Dvonč a jeho 

rodina chcú ovládnuť Nitru a Zlaté Moravce. 

        Primátorka mesta – odpovedala, ţe ona tu nič také nepovedala, spýtala sa poslanca 

Chládeka, ţe prečo to teraz tu hovorí. Spýtala sa poslancov, či také niečo tu dnes povedala. 

        Poslanec Hritz – povedal, ţe nič také tu nebolo. 

       Primátorka mesta – spýtala sa poslanca Chládeka, ţe prečo takto klame.  

       Poslankyňa Hlásna – poţiadala primátorku mesta, aby dala hlasovať o programe 

rokovania, oni súhlasia aj s tou vodárenskou spoločnosťou. 

       Primátorka mesta – uviedla, ţe ona nemôţe dávať hlasovať o zrušení niečoho, čo uţ bolo 

odsúhlasené, ţe stovky miliónov korún môţu prísť do mesta na budovane kanalizácie. 

Povedala, ţe chcú dať dnes všetky návrhy poslancov prejednať. Ukončila rozpravu 

k prihlasovaniu sa do programu a ukončila zasadnutie 49. MZ na čo ihneď otvorila rokovanie 

50. MZ. 

 

 

 

Návrh na uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 457/2010 

Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

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 
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ţe Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 

02.09.2010. 

 

 

 

Uznesenie č. 458/2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

určenie overovateľov zápisnice a 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza  a  p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru  z  49. 

zasadnutia MZ konaného dňa 02.09.2010  

 

 

 

Uznesenie č. 459/2010 

Voľba návrhovej komisie. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

voľbu návrhovej komisie a 

v o l í 

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča 

členov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého  a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 

 

 

 

Uznesenie č. 460/2010 

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 

s ch v a ľ u j e  

dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby č. 

10097/14/2010 

 

 

 

Uznesenie č. 461/2010 

Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté 

Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 

s ch v a ľ u j e  
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zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-14/2010 

 

 

 

 

 

Zlaté Moravce 2. september 2010 

    

 

 
 

                 .............................. 

Zapísala:      Viera Vaňová 

  

 

 
..............................................                                                       ...............................................                                        

   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       

           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      

 

 

 

..............................................                                                       ...............................................                                    

              Ivan Hritz                                                                              RNDr. Marián Bátora                                                            
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