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

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z  50. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

na návrh poslancov 

 

Dátum konania:  2. septembra 2010 

 

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. Kontrola plnenie uznesení od novembra 2008. 

      6. Novelizácie rokovacieho poriadku podľa novely zákona – poslanecký návrh 

       7. Podmienky výberového konania na Hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce 

       8. Návrh rozpočtu 2010 

       9. Investičné akcie roku 2010 

       10. PFA ViOn 

       11. Záhradkári 

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

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

            prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

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

15.Návrh zmeny VZN „ O udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene “ 

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

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

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

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

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

21.Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami resp. súhlas na vydanie osvedčenia   

      vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garážami. 

22.Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami mat.A, mat.B 

23.Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

24.Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla a manželku. 

25.Návrh na zmenu časti uznesenia  č. 349/2008 vo veci odpredaja pozemku pod garážou  

     pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manželku. 

26. Prejednanie zámennej zmluvy medzi mestom Zlaté Moravce a MUDr. Pánikovou 

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

28.Prerokovanie žiadosti Jána Rafaela  

29.Vystúpenie občanov  

30.Interpelácie poslancov 

31.Diskusia 
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32.Záver. 
 

K bodu 1/ 

Otvorenie 

 

         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 

riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 

pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

K bodu 2/ 

Určenie zapisovateľky 

 

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

50. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 02.09.2010.  

 

K bodu 3/ 

Určenie overovateľov zápisnice 
 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 50. 

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: 14 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, 

Solčiansky, Šepták,  Tonkovič, Valkovič) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 (Klučiar, Škvarenina) 

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. 

 

           Poslanec Šepták  – povedal, že jedno zastupiteľstvo nemôže mať dva programy, musí 

sa ukončiť 49. a začať 50. MZ, iba tak je to právne v poriadku. 

           Poslanec Dvonč  – navrhol body programu: 

      5. Kontrola plnenie uznesení 

      6. Novelizácie rokovacieho poriadku podľa novely zákona – poslanecký návrh 

       7. Podmienky výberového konania na Hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce 

       8. Návrh rozpočtu 2010 

       9. Investičné akcie roku 2010 

       10. PFA ViOn 

       11. Záhradkári 

31.Diskusia 
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           Poslanec Hollý – povedal, že poslanci podali v utorok na MsÚ novelizáciu 

rokovacieho poriadku. 

           Ing. Šlosár – uviedol, že to neprešlo MR a návrh je neodborne spracovaný. 

           Primátorka mesta – uviedla, že tie body, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli by 

mali ísť ako prvé, novelizácia č. 2 rokovacieho poriadku bola prerokovaná v MR. Poslanci 

dostali tri upozornenia prokurátora o tom, že neschválili záverečné účty, spýtala sa poslancov, 

či ich to nezaujíma.  

           Poslanec Hollý – povedal, že mestské zastupiteľstvo si podľa zákona na začiatku 

rokovania schvaľuje body programu zasadnutia. 

           JUDr. Vozárová – povedala, že tieto body ale najskôr musia prejsť mestskou radou, 

tak je to uvedené aj v rokovacom poriadku MsZ. 

           Odišli z rokovacej miestnosti poslanci Solčiansky, Valkovič. 

           Poslanec Lisý – navrhol doplniť bod č. 5. „Kontrola plnenia uznesení od novembra 

roku 2008.“  

           Poslanec Rumanko – navrhol doplniť za bod č. 18 ako bod č. 19 „Prerokovanie 

zámennej zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce a MUDr. Pánikovou.“  

           Poslanec Chládek – povedal, že je potrebné vypísať celý program rokovania 50. MZ, 

aby vedeli o čom hlasujú.   

          Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie za premietnutý program 

rokovania 50. MZ:  

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

      5. Kontrola plnenie uznesení od novembra 2008. 

      6. Novelizácie rokovacieho poriadku podľa novely zákona – poslanecký návrh 

       7. Podmienky výberového konania na Hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce 

       8. Návrh rozpočtu 2010 

       9. Investičné akcie roku 2010 

       10. PFA ViOn 

       11. Záhradkári 

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

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

            prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

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

15.Návrh zmeny VZN „ O udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene “ 

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

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

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

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

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

21.Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami resp. súhlas na vydanie osvedčenia   

      vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garážami. 

22.Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami mat.A, mat.B 

23.Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

24.Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla a manželku. 

25.Návrh na zmenu časti uznesenia  č. 349/2008 vo veci odpredaja pozemku pod garážou  

     pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manželku. 

26. Prejednanie zámennej zmluvy medzi mestom Zlaté Moravce a MUDr. Pánikovou 

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

28.Prerokovanie žiadosti Jána Rafaela  
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29.Vystúpenie občanov  

30.Interpelácie poslancov 

31.Diskusia 

32.Záver. 

Za: 12 (Tonkovič, Dvonč, Hlásna, Klučiar, Malý, Lisý, Škvarenina, Hollý, Šepták, Chládek, 

Boršč, Rumanko) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 2 (Bátora, Hritz) 

         Primátorka mesta – skonštatovala, že program rokovania 50. MZ bol schválený. 

 

K bodu 5/ 

Kontrola plnenie uznesení od novembra 2008. 

 

         Primátorka mesta – požiadala o vyjadrenie Ing. Valkoviča vedúceho správneho 

a organizačného odd. na MsÚ, aby sa vyjadril. 

         Ing. Valkovič – uviedol, že nakoľko nebol tento bod ani v žiadosti poslancov o zvolanie 

MMZ, tieto podklady bude treba nachystať do ďalšieho zastupiteľstva. 

         Poslanec Hollý – povedal, že je potrebné schváliť k tomu aj uznesenie. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie za predloženie kontroly plnenia 

uznesení mestského zastupiteľstva Mesta Zlaté Moravce od novembra 2008 na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

Za: 14 (Tonkovič, Dvonč, Hlásna, Klučiar, Malý, Lisý, Škvarenina, Hollý, Šepták, Chládek, 

Boršč, Rumanko, Bátora, Hritz) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach súhlasilo s predložením kontroly plnenia 

uznesení mestského zastupiteľstva Mesta Zlaté Moravce od novembra 2008 na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 6/ 

Novelizácie rokovacieho poriadku podľa novely zákona – poslanecký návrh. 

 

         Primátorka mesta – začala čítať Novelizáciu č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  

         Poslanec Hollý – povedal, že poslanci predložili návrh nového rokovacieho poriadku 

MsZ, je to presne zo zákona tam všetko, čo sa zmenilo, okopírované. 

        JUDr. Vozárová – povedala, že to nie je novelizácia. Oni sa tu bavia o novelizácii, nie 

o novom návrhu rokovacieho poriadku. 

         Primátorka mesta – uviedla, že mestská rada sa bavila o novelizácii a aj ju schválila. 

V návrhu poslancov je veľa nezmyslov, ktorými sa mestská rada ani nezaoberala, ale mestská 

rada sa zaoberala s tými bodmi, ktoré sa zmenili zo zákona.  

         Poslanec Hollý – povedal, že on za to hlasovať nebude, nie je to poslanecký návrh, ak 

to jeho kolegovia odhlasujú, je to chyba. 

         Primátorka mesta – uviedla, že zo zákona to bude platiť, aj keď to poslanci 

neodhlasujú, ale zo zákona by to mali schváliť. Ďalej prečítala predkladaný návrh - 

Novelizácie č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  

 

Novelizácia č. 2  
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Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s § 11 ods. 4 písmeno k) s poukazom  

na § 12 ods. 12  a § 30d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov schvaľuje  túto novelizáciu č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach  

 

1. V článku IV sa mení znenie  odsekov 1 až 3 a nové odseky  1 až 3 znejú: 

 

„1. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak 

požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor 

zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia 

žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor 

zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania 

volieb. Mestské  zastupiteľstvo zasadá v meste Zlaté Moravce. 

  

2. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá 

ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor 

nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo. 

  

3. Ak primátor nezvolá zasadnutie  mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 

zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 

vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 

Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským 

zastupiteľstvom.“ 

 

 2 . V článku IV sa v odseku  4 vypúšťajú slová: „alebo 24 hodín po jeho zvolaní, ak 

ide o mimoriadne zasadnutie.“ 

 

 3. V článku V ods. 5 sa na konci dopĺňa veta: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh 

programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať 

hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca 

právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak 

zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený mestským  zastupiteľstvom.“ 

 

 4. V článku V ods. 8 sa na konci vkladajú  nové vety, ktorá znejú: „Ak na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo 

poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca 

primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho 

iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.“ 

 

5. Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku v znení jeho novelizácie č. 1 zostávajú 

v platnosti tak, ako boli prijaté. 

 

6. Táto novelizácia č. 2 nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. Táto novelizácia bola 

schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach dňa ........ uznesením č. ..... 
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              Ing. Serafína Ostrihoňová

              primátorka mesta 

 

         Poslanec Hollý – spýtal sa právničky, či existuje aj úplná novela zákona. 

        JUDr. Vozárová – uviedla, že existuje len novela zákona. Úplnú novelu zákona ešte 

nevidela. 

         Poslanec Hollý – spýtal sa, kto môže zo zákona zmeniť rokovací poriadok. 

        JUDr. Vozárová – uviedla, že mestské zastupiteľstvo a práve preto pripravili túto 

novelizáciu, ktorá bola pripravená v zmysle prechodných ustanovení novely zákona 

o obecnom zriadení, kde obec má povinnosť upraviť rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1 až 6. Presne podľa toho bola pripravená táto novelizácia. 

MR túto novelizáciu schválila a odporučila MsZ na schválenie. V navrhovanom programe 

rokovania sa schválil bod programu – Novelizácia rokovacieho poriadku. Poslanci podali 

návrh nového rokovacieho poriadku a to by sa potom musel zrušiť starý rokovací poriadok.  

         Primátorka mesta – uviedla, že členovia MR odporučili schváliť poslancom novelizáciu 

rokovacieho poriadku MsZ, členovia MR sú poslancami MsZ.  

         Poslanec Chládek – povedal JUDr. Vozárovej, že starý rokovací poriadok bol 

naposledy novelizovaný na začiatku tohto tisícročia a už niekoľkokrát mal byť zákonom 

upravený na margo zmien, ktoré tu mali nastať medzi starým rokovacím poriadkom a novým, 

ktorý oni navrhujú. Pretože už je dávno zmena, že ak primátor pozastaví uznesenie MsZ, 

podľa starého to môže zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov schváliť. V novom rokovacom 

poriadku to už oni majú podľa nového tento bod upravený – 3/5 väčšinou to môžu potvrdiť, 

ak toto MsZ nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Oni 

urobili poslanecký návrh rokovacieho poriadku a nie je to prvá verzia, lebo už v r. 2007 začali 

s poslaneckým návrhom rokovacieho poriadku a toto sa dodnes nepodarilo na žiadnom MsZ 

uskutočniť, tak to museli urobiť na mimoriadnom MsZ v Parku Janka Kráľa, kde tento 

rokovací poriadok schválili a dnes ho iba dopĺňajú podľa nových pravidiel, ktoré platia od 

1.4.2010. 

        JUDr. Vozárová – uviedla, že novelizácia, ktorú na dnes pripravili, má byť schválená do 

30.9.2010. Podotkla, že poslanec Chládek si protirečí, ak tvrdí, že má záujem na tom, aby bol 

rokovací poriadok v súlade so zákonom, pretože, rokovací poriadok, ktorý poslanci predložili, 

predložili v utorok o 14.30 h a keďže včera bol štátny sviatok, my sme sa ešte nemali 

možnosť s ním adekvátne oboznámiť. Čo si ho pozerala zistila, že niektoré veci sú tam veľmi 

neodborné, sú tam niektoré ustanovenia v rozpore so zákonom – napr. v poslaneckom návrhu 

je uvedené, že pri zložení MR sa prihliada na zloženie politických strán v zastupiteľstve a to 

je v rozpore so zákonom. Taktiež zdôraznila, že tento návrh rokovacieho poriadku nebol 

prejednaný v MR. 

         Primátorka mesta – uviedla, že prečítala novelizáciu rokovacieho poriadku, ktorá je 

v súlade so zákonom a bola schválená členmi MR a sú v nej zahrnuté ustanovenia, ktoré je 

potrebné schváliť do 30. septembra. 

         Poslanec Hritz – povedal, že v minulosti bolo prijaté uznesenie, že rokovanie MsZ bude 

trvať do 19.00 hod., čo už teraz prešlo a tak sa porúča. 

        Primátorka mesta – uviedla, že už je po 19.00 hod. a v minulosti bolo prijaté takéto 

uznesenie ako povedal poslanec Hritz a ukončila rokovanie 50. MsZ. Ďalej povedala, že má 

tiež avizovaný odchod viacerých poslancov a v rokovacej miestnosti nie je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov MsZ Mestského zastupiteľstva. 

 

Návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 462/2010 
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Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 50. 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 

že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 50. zasadnutí MZ konanom dňa 

02.09.2010. 

 

Uznesenie č. 463/2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 50. 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  50. 

zasadnutia MZ konaného dňa 02.09.2010  

 

Uznesenie č. 464/2010 

Voľba návrhovej komisie. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 50. 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. 465/2010 

Kontrola plnenia uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 50. zasadnutí MZ konanom dňa 02.09.2010 

s ú h l a s í 

s predložením kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva Mesta Zlaté Moravce od 

novembra 2008 na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

 

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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