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     V roku 1998 sa narodilo 140 detí, z toho 83 chlapcov a 58 

dievčat. Zomrelo 121 občanov a uzavrelo manţelstvo 88 párov.  

     Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec sa narodil 

v Zlatomoraveckej pôrodnici aţ 4. januára manţelom Dušanovi a 

Ruţene Komárovým - dcéra Dana.  

Narodili sa aj dvojčatá: Lukáš a Timotej Zaťkoví. 

     K 31.12.1998 má mesto Zlaté Moravce 15 814 obyvateľov.              

Mestské zastupiteľstvo 
     V tomto roku zasadalo Mestské zastupiteľstvo 8 krát. 

   Poslanci prerokovali a schválili plnenie rozpočtov mesta a 

mestských podnikov Sluţbyt, Technické sluţby, Záhradnícke 

sluţby a Mestské kultúrne stredisko za I. polrok 1998 ako aj 

rozpočet na r. 1999. 

   Berie na vedomie: - informáciu o vrátení nehnuteľnosti na 

Ţupnej ul. pri SAD rodine Deákových 

                      - odstúpenie JUDr.H.Rozborovej z funkcie 

prednostky MsÚ Zl. Moravce 

                      - poverenie JUDr.A.Mrváňa zastupovaním 

funkcie prednostu MsÚ v Zlatých Moravciach s účinnosťou od 

1.4.1998. 

     Schválilo zriaďovaciu listinu m. p. Mestské kultúrne 

stredisko. 

     Zvolilo na funkčné obdobie 1998-2002     

p. Vieru Fogadovú, nar. 24. 8. 1938, Hviezdoslavova 20 

Ing. Tatianu Sahajovú, nar. 11. 4. 1949, Dobšinského 7  

za prísediace Krajského súdu v Nitre, 

p. Máriu Bačovú, nar. 30. 1. 1933, Školská 5 

p. Mariána Jenisa, nar. 6. 8. 1944, Topoľčianska 1 

p. Šimona Kršiaka, nar. 24. 8. 1926, Sládkovičova 82 

p. Ľudmilu Šimekovú, nar. 31. 7. 1946, Slov. armády 31 

p. Annu Valkovú, nar. 16. 12. 1948, Kamenná 1/A 

za prísediacich Okresného súdu v Nitre. 

     Poslanci udelili dopravnú licenciu pre SAD Zlaté Moravce 

š.p. na vykonávanie MHD v počte 5 liniek od 1. 3. 1998 do konca 

roka a od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999. 

     Na zastupiteľstvách sa schválili a prijali všeobecne 

záväzné nariadenia mesta (VZNm): VZNm č. 1/1998 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach 

v meste Zlaté Moravce a doplnenie o trhové miesto a trhový 

poriadok ZKO Calex, VZNm č. 2/1998 o čase a mieste konania 

volieb v meste Zl. Moravce do NR SR, VZNm č. 3/1998 o dani 

z nehnuteľnosti na r. 1999 a novelizácie: VZNm č.3/96 o 

zhromaţďovaní, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, VZNm 

č. 4/95 o správnych poplatkoch, VZNm č. 4/91 o udrţiavaní 

všeobecnej čistoty a ochrany zelene, VZNm č. 1/92 o chove 

domácich a úţitkových zvierat, VZNm č. 2/92 o miestnych 

poplatkoch, VZNm č. 1/96 o parkovaní a státí vozidiel na 

pozemných komunikáciách, VZNm č. 2/95 o podmienkach podnikania 

na území mesta Zlaté Moravce, VZNm č. 5/95 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových pries-torov v bytových domoch 

v meste Zlaté Moravce. 

     Poslanci MZ schválili: 

- odpredaj nehnuteľnosti Štefanovi Beňušovi a manţ. Soni, 
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Nitrianska 11, parc. č. 3164/68 o výmere 122 m
2
 a 3164/69 o 

výmere 1147 m
2
 (objekt Sluţbytu) v cene 397.419 Sk.  

- odpredaj nehnuteľnosti Rudolfovi Magušínovi, Murgašova 6 - 

pozemok o šírke 3,5 m od jeho nehnuteľnosti a po celej dĺţke 

jeho nehnuteľnosti za 150 Sk/m
2
. 

- odpredaj nehnuteľnosti – firma EMINENT s.r.o. parc. č. 643/1, 

643/2, 643/3, 643/4, 645/10, 646 o výmere 2.488 m
2
 za cenu 1,7 

mil. Sk s tým, ţe firma zabezpečí vysťahovanie všetkých 

obyvateľov predávaných nehnuteľností.   

- odpredaj mestských bytov na Školskej ul. č. 3, 5 a 7. 

- odpredaj mestských bytov na Ul. 1. mája č. 1, 3, 9 a 11. 

- odpredaj nehnuteľnosti k. ú. Zl. Moravce o výmere 3782 m
2
 pre 

novoutvorenú parc. KN č. 20733/7 a 20812/1 za účelom výstavby 

vodojemu 2 x 200 m
3
 pre prívod vody III. etapa Vráble - Zlaté 

Moravce. 

- odpredaj pozemkov pre uţívateľov záhradkárskej osady č.4 

nachádzajúcej sa v k.ú. Zl.Moravce (pod kalváriou sv. Anny), 

kaţdý v 1/17-tine: 

Ladislav Štefanec a manţ. Lýdia, Mojmírova 1, 

Helena Ochodničanová, Hviezdoslavova 38, 

Milan Rogl a manţ. Anna, Nitrianska 10, 

Pavol Lukáč a manţ. Mária, Hviezdoslavova 44, 

MUDr. Pavol Eichler a manţ. Gertrúda, 1. mája 37, 

Anna Glasová, Mládeţe 13, 

Alexander Ondreáš a manţ. Viera, Hviezdoslavova 4, 

Ľuboš Halanda a manţ. Elena, 1. mája 74, 

Alexander Hajdúšek a manţ. Oľga, Mládeţe 11, 

Benedikt Manek a manţ. Margita, Hviezdoslavova 2, 

Jozef Kraus a manţ. Eva, 1. Mája 37, 

Jozef Balla a manţ. Eva, Tajovského 51,  

Karol Tarka a manţ. Mária, 1. Mája 13,  

Viliam Bratko a manţ. Pavlína, Mládeţe 9, 

Jozef Vaňo a manţ. Lýdia, Mojmírova 5, 

Ján Matušek a manţ. Mária, Duklianska 7, 

Alojz Rybár a manţ. Oľga, Mojmírova 5. 

- odkúpenie nehnuteľností, k.ú. Zlaté Moravce (Bottova ul.) o 

celkovej výmere 562 m
2
 v cene 150 Sk/m

2
. 

- odkúpenie nehnuteľnosti, parc. č. 1311/3 o výmere 82 m
2
 od 

firmy IMA INVEST s.r.o. vo výške 150 Sk/m
2
, nachádzajúci sa 

pred obchodným domom TEKOV, ktorý je súčasťou kriţovatky 

(chodník). 

- prenájom pozemku k.ú. Zl. Moravce (prevádzka Calex 04) firme 

MINI-MIX s.r.o. na obdobie 10 rokov (šije pracovné odevy, celá 

produkcia je určená na export do Francúzska). 

- prenájom pozemku o výmere 439,6 m
2
 parc. č. 3460/37 k.ú. Zl. 

Moravce (Tekovská ul.) pre Pozemné staviteľstvo Nitra a.s. 

Zmluva sa uzatvorila na dobu 2 rokov. 

- prenájom div. sály MsKS počas predvolebnej kampane 

v komunálnych voľbách 1998 1-krát bezplatne pre kaţdý politický 

subjekt zastúpený v MZ v Zl. Moravciach. 

     Členovia MZ prerokovali a odsúhlasili investičný zámer 

individuálnej bytovej výstavby (IBV) v k.ú. Zl. Moravce, časť 

Chyzerovce (Slavianska ul.) firmy Agrostav HSV s.r.o. 

Zl.Moravce. Majú zámer uskutočniť nákup pozemkov, ich prípravu 
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na stavebné pozemky pre IBV. Firma je ochotná podieľať sa na 

vybudovaní inţinierskych sietí pre túto IBV. 

     Predsedovia poslaneckých klubov sa zhodli zostaviť pre 

komunálne voľby r. 1998 rovnaký počet poslancov ako v tomto 

volebnom období, t.j. v počte 33, ktorí schválili aj poslanci. 

     Spoluprácu mesta s firmou Maurex s.r.o. a prípravu 

spoločenskej zmluvy na vytvorenie s.r.o. pre rekonštrukciu 

ţupného domu poslanci MZ odsúhlasili. 

   Spoločník firmy Maurex p. Budnik ospravedlnil spolumajiteľa 

firmy p. Lorenza Maura a informoval poslancov o štúdii 

rekonštrukcie ţupného domu. 

   Obsahuje zámer vyuţitia všetkých miestností - zasadacia sála 

pre mesto, reštaurácia s galériou, ... Dotazy a pripomienky 

budú zapracované do projektu. Celková rekonštrukcia je 

odhadovaná na 265 mil. Sk, počíta sa na 4 roky, mesto vstúpi do 

spoločnosti s hodnotou budovy t.j. 25 mil. Sk. 

Po rekonštrukcii môţe byť budova klenotom mesta.  

O spoločenskej zmluve bude informácia v kronike na r. 1999. 

     V r. 1997 bol začatý projekt „Výstavba bytov na Tekovskej 

ul.“. 

   Mestské zastupiteľstvo schválilo výstavbu bytov i úver 

z Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorá bola ochotná po 

zahájení výstavby ho poskytnúť aţ do výšky 70 % investícii. Ku 

koncu mája 1998 boli zvolaní stavebníci, 16 na 3-izbové byty a 

10 na 1-izbové byty. Na stretnutí bol aj dodávateľ, ktorý 

poţadoval na začatie výstavby 80 %-tný záujem. Stavebníci sa 

rozhodli počkať do 2. augusta. 

   Mesto dostalo dotáciu na inţinierske siete. PSS poţadovala 

bankovú garanciu od mesta pri úvere 30 mil. Sk. Garanciu bolo 

moţné získať v Prvej komunálnej banke. 

   Mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora mesta jednať o 

ukončení realizácie výstavby bytoviek na Tekovskej ul. z dôvodu 

nezáujmu občanov (80 % finančných vkladov).  

Mesto bolo nútené zmeniť projekt s tým, ţe by sa zníţili 

celkové náklady stavby.                        
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Challenge Day 
     Tento rok 27. máj slnkom zaliaty prial našim obyvateľom, 

ktorí sa zapojili do výzvy pohybu, zábavy a telesnej aktivity 

„Challenge Day 1998“. Organizátorom bolo mesto Zlaté Moravce.  

   Raňajším behom dolu mestom si rozhýbali telá pracovníci 

mestského úradu na čele s primátorom mesta, poslanci MZ, 

pracovníci okresného úradu, daňového úradu a okresného úradu 

práce. Námestie A.Hlinku(centrálne registračné miesto) bolo 

zaplnené deťmi zo škôl a záujemcami, ktorí v rytme hudby 

tancovali, cvičili, aby tak splnili podmienky súťaţe. Súťaţilo 

sa aj na kaţdej škole materskej, základnej, strednej, súťaţili 

organizácie zdruţujúce dôchodcov i jednotlivé podniky. Pohyb 

nebol výsadou len mladých, ale aj dospelých a starších občanov 

i dôchodcov.  

   Súčasťou tohto dňa bol aj kultúrny program ako v minulom 

roku. 

   Večerná diskotéka, ohňostroj (pripravila mestská polícia) a 

vyhlásenie výsledkov dňa plného pohybu prilákali mnohých 
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obyvateľov na námestie.  

   Účasť bola oproti minulému roku narastajúca. Zapojilo sa 

10.734 obyvateľov, čo predstavuje 67,08 % oproti partnerskému 

mestu Kolárovu s účasťou 67,99 %. 

   Ako pri vyhlasovaní výsledkov primátor mesta Ing.P.Orban 

povedal, zvíťazil kaţdý, kto prijal výzvu a spravil tak niečo 

pre svoje zdravie, pohodu a mesto. 

     Súperom bolo mesto Kolárovo (bolo aj vlani). 

V dopoludňajších hodinách navštívili mesto Kolárovo primátor 

Ing.P.Orban, zástupca prednostu JUDr.A.Mrváň a koordinátorka 

E.Bartková. Po prijatí v doprovode primátora RsDr.I.Tótha, 

prednostu JUDr.I.Vajlika a koordinátorky M.Kurtiovej pozdravili 

občanov Kolárova, navštívili športoviská, kde sa súťaţilo 

v rôznych disciplínach. Obaja primátori si vyskúšali 

lukostrelbu pod dohľadom odborníka. 

   V popoludňajších hodinách prijal primátor Ing.P.Orban na 

pôde mesta Zlaté Moravce delegáciu Kolárova. 

Navštívili umelú lezeckú stenu TJ Sokol a zároveň si vyskúšali 

lezeckú zdatnosť.   

Zlatomoravecký jarmok 
     Uţ pravidelne sa v septembrovom čase (18. a 19.septembra) 

konal tradičný Zlatomoravecký jarmok, ktorý sa stáva 

neodmysliteľnou súčasťou ţivota v meste s nastupujúcou jeseňou, 

ktorý poriada Mesto Zlaté Moravce. Na začiatku prvého dňa sa 

prihovoril primátor mesta Ing.P.Orban, privítal všetkých 

predávajúcich i kupujúcich. Spestrením jarmoku bol kultúrny 

program, ktorý prilákal divákov. Okrem domácich trhovníkov a 

z blízkeho okolia prišli aj z Topoľčian, Bratislavy, Humenného, 

Košíc, Prievidze, Levíc, Nitry, B. Bystrice, Zvolena, Čadce a 

iných miest.   

Publikácia - monografia „Zlaté Moravce“ 
     Pri príleţitosti 885.výročia 1. písomnej zmienky o Zlatých 

Moravciach vznikla myšlienka vytvoriť čo moţno najkomplexnejšiu 

monografiu. 

   Autori RNDr.Marián Bátora a prof.RNDr.Michal Zaťko,CSc. 

oslovili viacerých autorov, ktorí majú blízky vzťah k mestu, sú 

alebo prevaţne sa venujú vedeckej práci. 

   Výsledkom úsilia bola 373 stranová monografia, v ktorej si 

kaţdý môţe prečítať kapitoly o prírodných pomeroch mesta a jeho 

okolia, obyvateľstve a osídlení, hospodárstve, histórii od 

praveku po súčasnosť, ľudových zvykoch, školstve, 

zdravotníctve, kultúre, športe, osobnostiach či stavebných 

pamiatkach starého mesta. Textovú časť dopĺňajú čierno-biele i 

farebné fotografie, tabuľky, grafy a mapy, ktoré zvyšujú 

hodnotu publikácie. Vyšla s finančným prispením Nadácie Korene, 

podporou a porozumením primátora a zástupcov mesta. 

     V novembri prijal na pôde mestského úradu primátor Ing. 

Peter Orban 21-členný autorský kolektív, ktorý sa podieľal na 

zostavení monografie, aby tak spoločne s autormi vyslovili 

poďakovanie a ocenenie všetkým, ktorí sa na tvorbe tejto 

publikácie podieľali. 



 6 

   Mestské zastupiteľstvo na svojom 25. zasadnutí v septembri 

1998 schválilo cenu publikácie na 250,- Sk.   

Oslavy ukončenia roka 1998 
     Šieste výročie vzniku SR ako aj príchod Nového roku 1999 

prišli osláviť na Námestie A. Hlinku stovky občanov. 

   Na polnočnom stretnutí, kedy si rok s rokom podával ruku sa 

k prítomným prihovoril primátor Ing. Peter Orban, ktorý 

uviedol, ţe máme toho veľa budovať, aby sa našlo spoločné 

riešenie tak v ekonomike i v medziľudských vzťahoch. Poprial 

spoluobčanom veľa zdravia, šťastia, spokojnosti. 

   S týmto prianím sa prihovoril k občanom i novozvolený 

primátor Ing. Milan Skyva, ktorý sa poďakoval za prejavenú 

dôveru v komunálnych voľbách ako aj za doterajšiu prácu 

odchádzajúcemu primátorovi, poslancom a občanom, ktorí sa 

podieľali na budovaní nášho mesta. 

     Spoločným prípitkom na balkóne Mestského kultúrneho 

strediska privítali s občanmi Nový rok 1999 za zvukov Dychovej 

hudby Calex a novoročného ohňostroja.   

Okresná vojenská správa 
     Dňom 2. januára 1998 začala svoju činnosť Okresná vojenská 

správa (OVS) v Zlatých Moravciach. Sídlo je v budove Okresného 

úradu na Sládkovičovej ul.č.3 na 5.poschodí. 

   Náčelníkom OVS Zlaté Moravce je pplk. E. Zeleňák. 

Okresná protidrogová komisia 
     V spolupráci s odborom školstva a kultúry OkÚ, CVČ 

Spektrum a SOUP Zl. Moravce uskutočnili trojdňové podujatie 

v dňoch 24. - 26. júna pod názvom „Drogy nie“. 

   Predsedkyňa okresnej protidrogovej komisie Mgr. R. Madová 

vyzdvihla potrebu riešenia otázok a problémov prevencie v našom 

okrese a vyzvala k spolupráci všetky školy a organizácie.  

   Uskutočnil sa rad podujatí zameraných na boj a riešenie 

problémov s drogami, ktoré uţ nie sú neznámym pojmom ani 

v našom regióne. 

   Súčasťou bolo otvorenie výstavy pre verejnosť s proti-

drogovou tematikou v priestoroch SOUP, prestrihnutím pásky 

primátorom mesta Ing.P.Orbanom a predsedkyňou Mgr.R.Madovou. 

Okresné oddelenie Policajného zboru 
     Dňom 7. októbra 1998 sa presťahovalo Okresné oddelenie 

Policajného zboru do bývalej budovy OSP na Sládkovičovej ul. č. 

109 v Zlatých Moravciach. 

   Vybavujú sa občianske preukazy, pasy, na dopravnom inšpekto-

ráte prepisy motorových vozidiel a vodičské preukazy. 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 
     Podľa Zák. č. 199/1998 o vyhlásení volieb do NR SR sa 

voľby konali v dňoch 25. a 26. septembra 1998. 

   V aule Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho 

(SOUP) sa 2. septembra uskutočnil sľub zapisovateľov a členov 
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13-tich okrskových volebných komisií primátorovi mesta 

Ing.P.Orbanovi. Po zloţení sľubu boli ţrebovaním zvolení 

predsedovia a podpredsedovia komisií. 

25. a 26. septembra sa uskutočnili voľby do NR SR. 

V meste Zlaté Moravce bolo 13 volebných okrskov, 11.736 

zapísaných osôb v zozname voličov. Platných hlasov bolo 9.952. 

   Percentuálny podiel: 

1. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) - 36,14 % 

2. Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu-0,01 % 
3. Národná alternatíva Slovenska (NAS) - 0 % 
4. Strana maďarskej koalície - (SMK) - 0,32 % 
5. Naše Slovensko (NSK) - 0,55 % 
6. Béčko-Revolučná robotnícka strana (BRRS) - 0,09 % 
7. Strana občianskeho porozumenia (SOP) - 5,78 % 
8. Slovenská demokratická koalícia (SDK) - 21,03 % 
9. Slovenská národná strana (SNS) - 14,41 % 
10. Nezávislá iniciatíva Slovenskej republiky (NEI)-0,21 % 
11. Slovenská ľudová strana (SĽS) - 0,41 % 
12. Hnutie tretej cesty (HTC) - 0,04 % 
13. Strana demokratickej ľavice (SDĽ) - 16,79 % 
14. Komunistická strana Slovenska (KSS) - 2,95 % 
15. Jednotná strana pracujúcich Slovenska (JSPS) - 0,08 % 
16. Zdruţenie robotníkov Slovenska (ZRS) - 1,13 % 
17. Slovenská národná jednota (SNJ) - 0,05 % 
     Voľby prebehli v pokojnej atmosfére. 

Referendum 
     Zákon č. 264/1998 Zb. o vyhlásení referenda.  

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila referendum na 25. a 26. 

september 1998 o otázke privatizácie strategických podnikov. 

   9. septembra sa uskutočnilo v aule SOUP za prítomnosti 

primátora Ing.P.Orbana zloţenie sľubu členov 12-tich okrskových 

komisií pre referendum a zároveň boli ţrebovaním určení 

predsedovia a podpredsedovia komisií. 

     25. a 26. septembra bolo vykonané referendum, v ktorom 

oprávnení občania mali rozhodnúť: 

   Ste za to, aby  Národná rada SR prijala ústavný zákon, 

ktorým sa zakáţe privatizácia týchto strategických podnikov: 

1. Západoslovenské energetické závody š.p. Bratislava, 

2. Stredoslovenské energetické závody š.p. Ţilina, 

3. Východoslovenské energetické závody š.p. Košice, 

4. Slovenský plynárenský priemysel š.p. Bratislava, 

5. Slovenské elektrárne a. s. Bratislava, 

6. Transpetrol a. s. Bratislava ? 

     Z 11.736 oprávnených občanov zapísaných do zoznamu volilo 

6.011, čo je 51,21 %. 

Za prijatie zákona hlasovalo 5000 občanov, čo je 83,18 %. 

Okresný úrad Zlaté Moravce - nový prednosta 
     Krajský  prednosta v Nitre JUDr. P. Miššík vymenoval 

27.novembra 1998 do funkcie prednostu Okresného úradu v Zlatých 

Moravciach Ing. Rudolfa Ragasa. 

   Ing. Rudolf Ragas sa narodil 30. júla 1954 v Zl.Moravciach. 
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Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Po 

ukončení základnej vojenskej sluţby začal pracovať v š.p. Calex 

ako programátor, neskôr systémový inţinier a vedúci prevádzky 

výpočtového strediska. V r. 1991 zastával funkciu hlavného 

kontrolóra podniku. 

Na základe konkurzu sa stal v r.1991 riaditeľom Obvodného úradu 

práce v Zl.Moravciach. V r.1994 musel opustiť zamestnanie a 

zamestnal sa jako ekonomický riaditeľ súkromnej firmy. V r. 

1995-1996 pôsobil vo funkcii tajomníka Okresného centra KDH 

v Nitre. 

   Je ţenatý, s manţelkou MUDr.Helenou vychovávajú 4 deti. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
     Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené rozhodnutím 

predsedu NR SR č. 245/1998 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí na 13. a 14. novembra sa nekonali. 

     Voľby do orgánov samosprávy obcí sa podľa Ústavného zákona 

č. 332/1998 Z.z. vykonali 18. a 19. decembra 1998. 

   Zák. č. 331/1998 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

bol zaloţený na princípe viacmandátových volebných obvodov. 

Počet obvodov závisí od počtu poslancov, ktorí majú byť zvolení 

do mestského zastupiteľstva. Zákon limituje max. počet 

poslancov pre jeden volebný obvod na 12.  

     V meste Zlaté Moravce bolo určených 5 volebných obvodov a 

13 okrskov. 

   V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa uskutočnili voľby 

poslancov do mestského zastupiteľstva(MZ) a primátora mesta. 

     Do volebných zoznamov bolo zapísaných 11.861 voličov, 

z ktorých sa zúčastnilo volieb 5.151, t.j. 43,43 %.  

Z tohto počtu bolo 4.963 platných hlasov pre poslancov MZ a 

5.066 platných hlasov pre primátora mesta.  

Zvolených bolo 33 poslancov: 

Volebný obvod č. 1:  

1. Bátora Marián RNDr.,54 r., riaditeľ gymnázia /HZDS/-469 

2. Šumný Milan, 60 r., stredoškolský profesor /KDH-DS/-420 
3. Ragas Rudolf Ing., 44 r., prednosta OkÚ /KDH-DS/-415 
4. Pintér Ivan MUDr., 37 r., lekár /KDH-DS/-371 
5. Vician Štefan MUDr., 41 r., lekár /KDH-DS/-371 
6. Gúber Vojtech, 67 r., učiteľ /KDH-DS/-323 
7. Behul Pavol, 48 r., technik /SDĽ/-320 
8. Nociar Štefan, 43 r., podnikateľ /SNS/-313 
9. Laktiš Ivan, 56 r., technik /HZDS/-302 
Volebný obvod č. 2: 

10. Lisý Peter Ing.,54 r.,zástupca prednostu OkÚ /SNS/-376 

11. Tomajko Marián, 50 r., riaditeľ Záhr.sluţieb /SDĽ/-355 

12. Chládek Ľudovít, 45 r., robotník /SDĽ/-313 

13. Urban Jozef MUDr., 47 r., lekár /SDĽ/-282 

14. Horník Jozef, 54 r., štátny zamestnanec /HZDS/-272 

15. Demo Ján, 42 r., podnikateľ /SNS/-237 

16. Lisá Vlasta Ing., 51 r., sam.odb.referent /SNS/-229 

Volebný obvod č. 3: 

17. Dvonč Pavol MUDr., 36 r., chirurg /SOP/-492 

18. Mada Jozef MUDr., 47 r., riaditeľ NsP /HZDS/-408 
19. Pichňa Peter MUDr., 46 r., lekár /SDĽ/-406 



 9 

20. Očovská Sylvia JUDr., 38 r., právnička /SNS/-388 
21. Ostatník Stanislav Ing.,47 r.,riad.daň.úrad./HZDS/-382 
22. Borkovič Michal Ing., 48 r., ekonóm /SDĽ/-274 
23. Šurda Jozef Mgr., 51 r., učiteľ /HZDS/-271 
24. Andraško Štefan dpt., 62 r., technik /SDĽ/-259 
25. Kordošová Mária, 50 r., učiteľka /SDĽ/-246 
26. Martinec Peter, 51 r., manaţér /SNS/-242 
27. Hlásna Juliana, 59 r., ekonómka /KDH-DS/-239 
Volebný obvod č. 4: 

28. Barabáš Milan Ing., 33 r., technik /KDH-DS/-292 

29. Gajdoš Michal, 48 r., poštový doručovateľ /HZDS/-288 
30. Benček Matej, 51 r., technik /HZDS/-275 
31. Cibira Jozef Ing., 34 r., technik /KDH-DS/-255 
Volebný obvod č. 5: 

32. Kraus Boris, 33 r., podnikateľ /SNS/-69 

33. Repa Milan, 53 r., podnikateľ /SDĽ/-54 
 

Voľby primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné 

poradie pre volebné obdobie 1998-2002: 

1. Ing. Milan Skyva 52 r. (SDĽ) - získal 1015 hlasov 

2. Ing. Cyril Lazúr 40 r. (NEKA) - 968 hlasov 
3. Ing. Peter Lisý 54 r. (SNS) - 818 hlasov 
4. Ivan Laktiš 56 r. (HZDS) - 750 hlasov 
5. Stanislav Orovnický 51 r. (NEKA) - 701 hlasov 
6. Ing. Peter Orban 63 r. (NSK) - 663 hlasov 
7. PhDr. Karol Drienovský 65 r. (KSS) - 151 hlasov. 
     Primátorom mesta sa stal Ing. Milan Skyva. 

Požitavský región ZMOS 
     V zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach sa konal 

24. februára 1998 VIII.snem Poţitavského regionálneho zdruţenia 

ZMOS.  

   Program bol zameraný na zhodnotenie činnosti, plnenie a 

návrh rozpočtu ako aj informácia o pripravovanom 8. sneme ZMOS 

v Bratislave v dňoch 15. a 16. apríla 1998. 

   Členovia sa zaoberali návrhom zmien stanov ZMOS, súborom 

informačno-vzdelávacích aktivít pod názvom „Dobrý deň samo-

správa“, určených všetkým samosprávam a regionálnym zdruţeniam. 

Nová čerpacia stanica TAMOIL 
     Za prítomnosti obchodného riaditeľa JUDr.Ivana Hejtmánka a 

zástupcov firmy Tamoil Praha, primátora mesta Ing.Petra Orbana 

ako aj zástupcov podnikov a organizácií sa uskutočnilo 

slávnostné otvorenie novej čerpacej stanice TAMOIL Bratislava 

na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach. Nadväzuje na uţ 

existujúcu sieť čerpacích staníc v Českej a Slovenskej 

republike. 

     Tamoil Praha je jednou z dcérskych firiem medzinárodnej 

spoločnosti Oilinvest Nederland BV, ktorá vlastní a prevádzkuje 

čerpacie stanice a niekoľko rafinérií v Taliansku, Nemecku a 

Švajčiarsku. 

     Čerpacia stanica je postavená za účelom maximálnej 

pohodlnosti a je vybavená všetkým, čo je potrebné, umývacou 
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linkou, bezbariérovým prístupom pre invalidných spoluobčanov, 

nonstop prevádzkou a je postavená na najvyššej kvalite 

prístrojov a zariadení zaisťujúcich ochranu ţivotného 

prostredia. 

Cestovný ruch 
     V Ţilinskom dome techniky sa konal v dňoch 12. aţ 15.marca 

7.ročník medzinárodného turistického veľtrhu EXPOTOUR - 

SLOVAKIA ´98. Zúčastnilo sa na ňom 160 vystavovateľov a 

spoluvystavovateľov. Veľtrh sa čoraz viac stáva miestom 

odborných kontaktov v turizme. Prezentovali sa tu ČR, Tunisko, 

Poľsko, Maďarsko, Španielsko, Taliansko, Bielorusko, Rusko. 

     Zastúpenie tu mal aj náš okres Zlaté Moravce. Hlavným 

organizátorom expozície bol okresný úrad. Stánok slúţil 

k reprezentácii domácich vystavovateľov firiem ROSSA, Matejov, 

Nový Calex, ViOn, Šampionáreň a Ravena Topoľčiansky, PD 

Tekovské Nemce a Arborétum Mlyňany. 

   Expozíciu tvorili panely s propagáciou najzaujímavejších 

turistických centier nášho regiónu vhodné na dovolenkové a 

rekreačné pobyty. Organizátori za pomoci sponzorov VUB Zlaté 

Moravce, mesta Zlaté Moravce, obce Topoľčianky a Nového Calexu 

sa návštevníkom prezentovali mnoţstvom zaujímavého propagačného 

materiálu vydaného pri tejto príleţitosti. 

Doprava 
     Ôsmy augustový deň vítali všetci prítomní kvetmi ovenčený 

mimoriadny vlak o 12,30 hod., vracajúci sa do Zlatých Moraviec 

z Luţianok. Na toto obdobie pripadlo 60 rokov od zaloţenia 

ţelezničnej trate Luţianky-Zlaté Moravce. 

     Slávnosť usporiadali Ţeleznice SR a Mesto Zlaté Moravce na 

ţelezničnej stanici v našom meste, ktorej sa zúčastnili 

primátor Ing.P.Orban, starosta obce Luţianky M.Cabánek, predno-

stovia ţelezníc Zl.Moravce a Luţianky J.Paulis, V.Stručka, 

prednosta sekcie ţelezničných tratí a budov Nitra Ing.E.Tóth 

ako aj ďalší hostia. 

     Atmosféru popoludnia spríjemňovala DFS Zlatňanka pod 

vedením Ing.C.Lazúra a Ing.J.Murína.  

     Prednosta Ţelezničnej stanice v Zlatých Moravciach p. 

Jozef Paulis, ktorý je v tejto funkcii od r.1993, povedal, ţe 

prvý návrh nášho mesta o výstavbu ţeleznice pochádza z r.1871. 

V r.1874 bola sprevádzkovaná trať Zlaté Moravce-Šurany, 

v r.1912 trať Zlaté Moravce-Kozárovce. 

V máji 1938 bola zahájená doprava osobná i nákladná po 

novovybudovanej trati medzi Zlatými Moravcami a Luţiankami, 

ktorej výstavba trvala 2 roky. Trať má 31 km so zástavkami 

v Sľaţanoch, Ladiciach, Jelenci, Ţiranoch, Podhoranoch při 

Luţiankach a Dráţovciach. 

Školstvo 
     S nástupom zmien v spoločnosti sa začali hľadať vhodnejšie 

moţnosti na vzdelávanie telesne postihnutých detí a integrovať 

ich medzi zdravých rovesníkov. 

   Táto myšlienka Mgr.V.Rajčanovej sa stretla s určitou 

ZŠ 

Slnečná 
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nedôverou z hľadiska perspektívy. Po začiatočných problémoch sa 

vybudovala na ZŠ Slnečnej ul., ktorá je vysunutým pracoviskom 

ZŠ Pribinovej ul., nájazdová plocha na vozíčky, prispôsobili sa 

sociálne zariadenia a iné menšie úpravy. Trieda pre prvákov sa 

doplnila za pomoci rodičov špeciálnymi lavicami, 

rehabilitačnými pomôckami a v školskom roku 1997/98 sa začalo 

s vyučovaním prvých zaintegrovaných telesne postihnutých detí – 

vozíčkarov Peťka Novotného zo Zl.Moraviec a Dodka Augustína 

z Topoľčianok. 

   Bolo to niečo nové, ale veľmi rýchlo si na seba zvykli, 

k čomu prispel aj menší kolektív ţiakov. Veľkú pomoc dostali od 

zdravých spoluţiakov, ktorí im s detskou pozornosťou vychádzali 

v ústrety, keď niečo potrebovali. 

   Doriešená je aj starostlivosť opatrovateľky p. Cigáňovej, 

ktorá počas vyučovania pomáha postihnutým ţiakom s presunom, 

podaním učebníc. Na škole pracuje školský klub pod vedením p. 

A.Holičkovej, ktorá rozvíja jemnú motoriku. 

   Moţnosti výuky majú aj ďalšie deti, ktoré majú problémy 

s obmedzenou pohyblivosťou, s rečovou vadou. 

    

     Tanečný odbor pri ZUŠ Zlaté Moravce pod vedením Ing. Jitky 

Nagyovej dosahuje také vynikajúce výsledky, ţe jeho súbory 

JUMBO a JUMBÁČIK sú známe nielen doma, ale i v zahraničí. 

   Tanečný odbor bol zriadený 1.9.1994 a bol umiestnený 

v koncertnej sále ZUŠ na 1.poschodí. Tento priestor nevyhovo-

val, chýbali šatne, miestnosť na kostýmy a rekvizity, atď. 

   Nemohla sa otvoriť ani druhá trieda a nemohli byť prijatí 

ţiaci do prípravky. 

   Preto riaditeľstvo ZUŠ sa obrátilo na Okresný úrad, odbor 

školstva v Zl. Moravciach, ktorý im na základe ţiadosti k 

1.februáru 1998 pridelil priestory v MŠ na Rovňanovej ul. 

Ideálne podmienky umoţnia deťom svoj talent rozvíjať. 

 

     Slávnostným koncertom ţiakov, absolventov a pedagógov, ako 

aj spoločným večierkom za účasti rodičov, sponzorov a priateľov 

školy vyvrcholili oslavy 55.výročia vzniku Základnej umeleckej 

školy (ZUŠ) v Zlatých Moravciach v polovici júna 1998. 

   Za toto obdobie prešla škola mnohými organizačnými a 

obsahovými zmenami, no vţdy s jasným cieľom, výchovou ľudí 

umením k umeniu. Výsledkom nadšenia a tvorivosti sú stovky 

absolventov, ktorí odovzdávajú ľuďom umenie ako dar pre krásu, 

radosť a potešenie.  

   Dôkazom toho, ţe škola mala vţdy dobré meno dokumentujú 

stále nové generácie, ktoré dôverujú hodnotám a výsledkom 

umelecko - pedagogickej práce ZUŠ. 

 

     Druhý ročník celoslovenskej súťaţe tvorivosti 

stredoškolskej mládeţe „Dni Janka Kráľa“, ktorého usporia-

dateľom bolo Gymnázium J. Kráľa a spoluorganizátori Mesto Zlaté 

Moravce, Spolok slovenských spisovateľov, Národné osvetové 

centrum a Miestny odbor Matice Slovenskej v Zl. Moravciach sa 

na tunajšom gymnáziu uskutočnil v dňoch   9.-10.októbra 1998. 

   Do druhého ročníka súťaţe sa prihlásilo 172 ţiakov stredných 

škôl. Do literárnej súťaţe 74 ţiakov a vo výtvarnej časti 98 
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ţiakov. 

   Súčasťou bol i pietny akt kladenia venca pri hrobe J.Kráľa 

za účasti pozvaných hostí a ocenených študentov, ktorých potom 

v obradnej sále prijal a pozdravil primátor Ing.P.Orban. 

    

     Z príleţitosti osláv Dňa učiteľov v marci 1998 udelil 

Agroinštitút v Nitre zlatú medailu Ing.Jánovi Solčianskemu za 

dlhoročnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v rezorte 

pôdohospodárstva SR. 

   Ing. Ján Solčiansky je riaditeľom SOU poľnohospodárskeho 

v Zl.Moravciach, ktoré zabezpečuje prípravu na budúce povolanie 

pre takmer 1100 mladých ľudí. Pod jeho vedením sa rozšírila 

moţnosť štúdia, realizovala sa dostavba SOU s telovýchovným 

areálom. 

 

     SOUP v Zlatých Moravciach získalo významné ocenenie-malú 

medailu sv. Gorazda, ktorú v banskobystrickej Štátnej opere na 

slávnostnom stretnutí prevzal riaditeľ školy Ing.J.Solčiansky. 

   Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo udeliť medailu za 

mimoriadne pedagogické výsledky v medzinárodnej spolupráci, za 

realizáciu a zavádzanie nových poľnohospodárskych technológií 

v oblasti SOU. 

Školu vybrali v r.1991 ako jediné vo svojom odbore na Slo-

vensku. Bilaterálny projekt podpísalo flámske ministerstvo 

školstva s našim ministerstvom. Cieľom bolo nadviazať dobrú 

spoluprácu, získať informácie a poznatky o flámskej výučbe. 

SOUP chcelo získať najmä štandard európskej školy, čo sa mu do 

istej miery podarilo. Flámska škola pomohla najmä s celkovým 

vybavením. Poskytla didaktickú techniku a materiálne vybavenie 

v hodnote 6,5 mil. Sk.  
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Kultúra 
     Dňa 7. mája nielen kvietkom, ale aj pestrou kyticou 

kultúrneho vystúpenia našich detí z MŠ a ZŠ boli obdarované 

naše mamy, mamičky, staré mamy pri príleţitosti Dňa matiek, 

sviatku, ktorý je príleţitosťou k prejaveniu lásky, úcty a 

dobroty.  

Zaplnenému hľadisku sa prihovorili a zablahoţelali prednosta 

OkÚ Ing. Viktor Šíma a viceprimátor RNDr. Marián Bátora. 

 

     V Topoľčanoch sa v máji uskutočnila súťaţ moderného tanca 

pod názvom TOP-DANCING, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Okrem 

súborov z Bratislavy, Košíc, Topoľčian, Prievidze, Detvy a 

iných miest sa súťaţe zúčastnil aj súbor JUMBO zo Zl. Moraviec, 

ktorý súťaţil v kategórii dospelých. Choreografia Ing. Jitky 

Nagyovej „Je čas“ sa porote zapáčila natoľko, ţe súboru JUMBO 

udelili 1. cenu. 

 

     S mimoriadnym záujmom detí, mládeţe, ale i dospelých sa 

stretla v poradí štvrtá tanečná show koncom júna v div. sále 

MsKS, kde účinkujúcim tlieskala sála dvakrát. Priaznivci 

moderného tanca, konkrétne ţiakov tanečného odboru ZUŠ. Efektný 

úvod i záver priniesli niečo nové, čo priam zatajilo dych-

tieňohru, zvýraznenú svetelnými efektami a pôsobivou hudbou, 

Deň 
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ktorú predviedli starší tanečníci zo súboru JUMBO. Tanečná show 

je vyvrcholením školského roka pre ţiakov tanečného odboru ZUŠ 

a vystúpilo na nej vyše 100 ţiakov v štrnástich choreografiách 

pod vedením vedúcej Ing.J.Nagyovej. Od druhého polroka pôsobí 

ako učiteľka Lenka Bartková, donedávna aktívna tanečníčka 

JUMBA. 

   Mimoriadny ohlas malo hosťovské vystúpenie obľúbeného 

speváka detských piesní Martina Madeja z Bratislavy. Účinkovali 

deti z prípravného oddelenia, prváci, druháci a tretiaci - 

najstarší ţiaci. 

 

     Za prítomnosti predstaviteľov štátnej správy Ing.V.Šímu a 

samosprávy Ing.P.Orbana, poslancov mestského zastupiteľstva, 

prvého podpredsedu Matice slovenskej (MS) Dr.S.Bajaníka, Dr.L. 

Jasenáka,poslancov NR SR, akad.maliara V.Horňáka,A.Kolesárovej, 

Mgr.A.Števka,riaditeľa Vlastivedného múzea v Nitre,O. Csakayo-

vej, štátnej intendantky, D.Pechočiakovej,riaditeľky Domu MS 

v Nitre, ako aj ďalších hostí sa 28.júna uskutočnila slávnostná 

vernisáţ Pamätnej izby Janka Kráľa v priestoroch múzea 

v Zlatých Moravciach. 

   Slávnostná vernisáţ stálej biografickej expozície sa konala 

na počesť 150.výročia prvej štúrovskej Slovenskej národnej 

rady,150.výročia Slovenského povstania,Roku slovenskej kultúry 

a k Svetovému roku Slovákov.  

   Miestny odbor MS s predsedkyňou M.Damborskou, mestom Zl. 

Moravce za podpory Ponitrianskeho múzea sa rozhodol 

rekonštruovať stálu expozíciu o ţivote a diele J.Kráľa.  

   V Mestskom múzeu bola expozícia tohto zamerania ale 

expozičná technika časom zastarala a preto vedenie múzea 

akceptovalo návrh MO MS v Zl.Moravciach a spoločným úsilím 

urobili všetko, aby verejnosti sprístupnili jej inovovanú 

podobu. 

Po obsahovej stránke ju tvoria exponáty z Pamätníka národnej 

kultúry - Archívu literatúry a umenia MS v Martine a trojroz-

merné predmety sú zo zbierok tunajšieho múzea. 

   Predsedníčka MO MS v Zl.Moravciach M.Damborská slávnostne 

prestrihla pásku pri príleţitosti vernisáţe pam. izby 

revolučného štúrovského básnika. 

 

     Na medzinárodnom festivale konanom 27.-28.júna sa zú-

častnili súbory:Gijele-Litovská republika,Pukance-Juhoslávia,  

Šumavánek-Česká republika, Jelenček-Jelenec,Konôpka-Machulince, 

Heluška-Topoľčianky,Kvietok a Zlatňanka-Zlaté Moravce.  

   Prvý deň vo večerných hodinách vystúpili zahraničné súbory 

v sále MsKS pre občanov. Druhý deň o 11,00 hod. sa konala 

krojovaná sv. omša v kostole Tešiteľov. O 14,30 hod. bol 

sprievod zúčastnených súborov mestom a o 15,00 hod. hlavný 

program festivalu v amfiteátri Zlaté Moravce.  

Festival slávnostne otvorili Mgr.R.Madová v mene prednostu OkÚ 

a E.Bartková v mene primátora mesta.  

 

     V dňoch 18. aţ 23. august navštívilo 28 členov FS Inovec 

švédske mesto Lund, leţiace 30 km od mesta Malmo.  

   Návšteva sa uskutočnila na pozvanie členov FS Lunds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pam. izba      

J.Kráľa 

v múzeu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folklór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

studenters folkdanslag na festival, ktorý prebiehal v Malmo. 

Stretli sa s priateľskými ľuďmi, oboznámili sa s históriou, 

tradíciami, spôsobmi, vysokou úrovňou, nakoľko bývali 

v rodinách svojich kolegov. K neodmysliteľným záţitkom patrili 

spoločné večery, kde sa učili navzájom slovenské a švédske 

tance, ako aj milé prijatie zástupcami mesta v starobylej 

radnici v Malmo. 

 

     Medzinárodným dňom starších ľudí 1. októbra začala na 

celom svete informačná kampaň o Medzinárodnom roku starších 

ľudí. Aj v našom meste sa uskutočnili rôzne podujatia. 

   23. októbra pripravil Okresný úrad spoločne s Okresnou 

Jednotou dôchodcov v Zlatých Moravciach stretnutie s dôchodcami 

v priestoroch SOUP. Kytičkami kvetov, vystúpením detí našich 

folklórnych súborov ako i slovami ocenenia a vďaky sa dostalo 

do pozornosti všetkým tým, bez ktorých si ţivot nevieme ani 

predstaviť, našim matkám a otcom. 

   26. októbra v divadelnej sále MsKS vystúpil pri tejto 

príleţitosti populárny Ander z Košíc so svojimi hosťami, 

speváčkami Oľgou Szabovou, Grétou Švercelovou, A.Etiénom Hricom 

a Jurajom Velčovským. 

 

     Centrum voľného času s hlavným aktérom a moderátorom 

Petrom Kerešom pripravili opäť niečo pútavé a radostné pre 

8.ročník „Miniplayback show“, ktorý sa konal koncom novembra 

v divadelnej sále MsKS.  

   Vyzdobené javisko tento krát predĺţili mólom, aby účinkujúci 

či moderátor boli v bliţšom kontakte s obecenstvom. Vystúpilo 

10 skupín, v ktorých účinkovalo v imitovaní populárnych 

hudobných skupín 45 detí zo základných škôl a gymnázia. 
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Miniplay-

back show 

Politický život 
     V prvých štyroch mesiacoch roka sa konali výročné 

konferencie mestských organizácií Hnutia za demokratické 

Slovensko (predseda Ing.Peter Hollý), Slovenskej národnej 

strany (predseda Štefan Nociar), Kresťansko-demokratického hnu-

tia (predseda Ing.Marián Kováč) a okresných organizácií Strany 

demokratickej ľavice (predseda Marián Tomajko), Demokratickej 

únie (predseda Ing.Jozef Škvarenina). 

 

     V ZKO Calex sa 26. mája uskutočnil Okresný kongres Strany 

občianskeho porozumenia (SOP) za prítomnosti PhDr. V.Ruttkayho 

z republikovej rady SOP,Ing.V.Demeša, predsedu krajskej rady 

(KR) SOP a JUDr.K.Jenisa, tajomníka KR SOP. 

Kongresu sa zúčastnil primátor Ing.P.Orban, zástupcovia 

všetkých politických strán na okresnej úrovni, členovia a 

sympatizanti SOP. Zvolení boli predseda OR SOP Ing. Miroslav 

Kováč, podpredseda, tajomník, hovorca a 4 členovia. 

 

     Pri príleţitosti 53.výročia ukončenia 2.svetovej vojny sa 

konal 7. mája pietny akt kladenia vencov v mestskom cintoríne 

za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávy, jednotlivých 

politických strán a hnutí a členov Zväzu protifašistických 

bojovníkov. Prítomní si uctili pamiatku padlých vojakov pri 

Výročné 

konferen-

cie 
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oslobodení nášho mesta spod fašistickej nadvlády. Spomienkový 

príhovor predniesol prednosta OkÚ Ing.V.Šíma 

 

     V amfiteátri Zlaté Moravce sa 17. júla konal slávnostný 

koncert Roba Kazíka a jeho hostí pri príleţitosti výročia 

Deklarácie o zvrchovanosti SR. Oslavy poriadali Okresný úrad, 

Mestský úrad a Okresné predstavenstvo HZDS v Zl.Moravciach. 

 

     Pri príleţitosti 54.výročia SNP a spomienky padlých 

hrdinov sa 28.augusta uskutočnil pri pomníku Partizána na 

Nám.Hrdinov pietny akt kladenia vencov za účasti zástupcov 

štátnej správy, samosprávy, jednotlivých politických strán a 

členov Zväzu protifašistických bojovníkov. 

 

     V predvečer 6.výročia prijatia Ústavy SR sa v div. sále 

MsKS uskutočnili oslavy za účasti zástupcov štátnej správy a 

samosprávy pod vedením Ing.V.Šímu a Ing.P.Orbana ako aj 

delegácie NR SR pod vedením podpredsedu A.M.Húsku a občanov 

nášho mesta, ktoré zorganizoval OkÚ a mesto Zlaté Moravce.  

   Po príhovoroch prednostu OkÚ a primátora mesta pozdravil 

prítomných A.M.Húska, ktorý vyzdvihol historický význam 

prijatia Ústavy SR pre náš národ. 

   V kultúrnom programe vystúpili spev. súbor Calexanka, detská 

folklórna hudba Zlatňanka, FS Inovec, rómsky súbor Čerheňa. 

Potom sa predstavil orchester J.B.Mrenicu, D.Laščiaková, 

V.Dobrík a F.Hergot. Slávnostný večer bol ukončený ohňostrojom. 
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o zvrcho-

vanosti SR 

 

 

Výročie 

SNP 

 

 

 

 

Výročie 

Ústavy SR 

Spolky a organizácie 
     V mesiacoch marec a apríl sa konali výročné členské 

schôdze základných organizácií Slovenského zväzu sluchovo 

postihnutých, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Slovenského 

zväzu záhradkárov, ale aj Mestskej Jednoty dôchodcov a 

Miestneho odboru Matice slovenskej. 

 

     Predstaviteľky Únie ţien Slovenska sa rozhodli vyuţiť 

priestory Domu ţien v Bratislave v dňoch 2.-21.februára na 

prezentáciu Nitrianskeho kraja pod názvom Nitriansky kraj sa 

predstavuje. 

   Okresy Nitrianskeho kraja, medzi nimi aj náš okres Zlaté 

Moravce vystavovali na paneloch práce Únie ţien, ľudovo-

umelecké výrobky, výšivky, obrazy, kroje, čipkárske i 

pernikárske umenie a všetkým prítomným sa predstavili blokom 

kultúrneho programu. 

   S.Meňhertová v klavírnom sprievode Ľ.Lastovicovej zo ZUŠ 

zaspievala 2 piesne. Mgr.D.Turčanyová, laureátka celo-

slovenskej prehliadky Chalúpkovo Brezno zarecitovala báseň. 

Predstavili sa i členovia skupiny JUMBÁČIK, JUMBO, DFS 

Zlatňanka,FS Inovec. Milým prekvapením boli medovníčky 

A.Gaţiovej z Tekovských Nemiec v tvare erbu nášho mesta. 

V Zlatomoraveckom kroji prezentovala naše okresné mesto 

H.Gregorová.   

     V polovici októbra členky ZO Únie ţien Slovenska 

v Prílepoch s predsedkyňou A.M.Kudrejovou pripravili pre obec 
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ako aj pozvaných hostí ukáţku starej vidieckej svadby, ktorú 

nacvičili s miestnymi ochotníkmi v rámci podujatia „Dňa 

vidieckych ţien Slovenska“.  

   Odpytačky, odev svadobčanov i piesne, ktoré sa na svadbách 

spievali, pripomenuli všetkým dávne zvyky a obyčaje predošlých 

generácií. Nechýbal ani obrovský radostník (svadobný koláč), 

ktorý počas obradu rozkrojili na kúsky a v košíkoch ponúkali 

hosťom. K dobrej svadbe patrí dobrá hostina. Neodmysliteľným  a 

lákavým pokrmom sú svadobné koláče a tých bolo pre všetkých 

dosť. Šikovné a ochotné gazdinky napiekli makové, lekvárové, 

orechové, tvarohové a nechýbal ani jesenný mok, burčiak. Pri 

harmonike, speve a tanci sa všetci spoločne zabavili aţ do 

večerných hodín tak, ako to na správnej vidieckej svadbe býva 

zvykom. 

 

     V dňoch 8.-10.októbra sa konal v ZKO Calex uţ 3.ročník 

Okresnej propagačnej výstavy, ktorý poriada Okresná rada 

Zdruţenia podnikateľov Slovenska (ZPS) v našom meste. 

   Výstavu slávnostne otvoril Ing.P.Lisý a primátor Ing.P. 

Orban, ktorí ocenili aktivitu zdruţenia usporadúvať podujatia 

na prezentáciu podnikateľských subjektov v našom regióne. 

Návštevníci sa oboznámili s činnosťou a výrobkami 25 firiem. 

Prvenstvo udelila firme FIREZ s.r.o.(lepené obrazy). Druhé 

miesto získalo Krajčírstvo Ivana(Tesárske Mlyňany) a tretí bol 

vyhodnotený stánok SOU strojárskeho s výrobkami pre záhradkárov 

a chovateľov. Komisia ocenila najlepšie expozície: 1. 

Záhradnícke sluţby, 2. PD Tekovské Nemce, 3. Šampionáreň 

Topoľčianky. Ekologicky najzdravší  výrobok bol vyhodnotený 

zlatomoravecký MACES. 

 

     Stretnutia s bezpríspevkovými darcami krvi majú 

v Slovenskom červenom kríţi trvalú tradíciu. Sú vhodnou 

príleţitosťou vyjadrenia úcty a uznania ľuďom, ktorí verní 

ideálom a ľudskej spolupatričnosti nezištne pomáhajú tam, kde 

je ich pomoc najpotrebnejšia. 

   Tieto slová odzneli v závere roka na stretnutí s darcami 

krvi, ktorí touto formou pomáhali a za ktoré prevzali z rúk 

riaditeľky Územného spolku SČK v Nitre B.Bengyakovej ocenenia 

s poďakovaním za tento humánny čin. 

   Štyridsaťtri darcov z nášho okresu prevzalo bronzové 

plakety, tridsaťdva strieborné a dvanásť zlatých plakiet sa 

dostalo za odmenu dvanástim bezpríspevkovým darcom. 
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Šport 
     Na štadióne TJ Tatran Topoľčianky sa 14. februára konal 

Reprezentačný ples športovcov, ktorého usporiadateľom je TJ. Na 

plese sa konalo vyhlásenie 4.ročníka ankety o najlepšieho 

športovca Zlatomoraveckého okresu za r.1997, organizovanou 

Okresným úradom Zlaté Moravce. Riaditeľ ankety Ing.Miroslav 

Kováč slávnostne vyhlásil výsledky. 

1.miesto získal Jaroslav Bucheň, Fitnesscentrum Power Gym Zlaté 

Moravce (2.miesto na ME, dvojnásobný majster SR) 

2.miesto vyhrala Libuša Husárová, Horolezecký klub Sokol Zlaté 

Moravce (majsterka SR v lezení na umelej lezeckej stene) 
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3.miesto obsadil Július Bucheň, Horolezecký klub Sokol Zlaté 

Moravce (majster SR v lezení na umelej lezeckej stene v doraste) 

   Najlepším športovým kolektívom 1997 sa stalo futbalové 

muţstvo mladších dorastov TJ Calex Zlaté Moravce. 

 

     Atletisti sa kaţdý rok stretávajú na štadióne TJ Calex 

v Zl. Moravciach na tradičných podujatiach, ktoré organizuje 

Ľahkoatletický oddiel TJ Calex, Mesto Zlaté Moravce a GJK. 

26. marca „Beh oslobodenia mestom“, trate sú dlhé od 600 do 

6000 m pre športovcov od najmladších ţiakov aţ po veteránov. 

V septembri „Calexácka hodinovka“, ktorej sa zúčastnili 

pretekári z celého Slovenska i ČR. Boli zaznamenané najlepšie 

tohtoročné výkony v seniorských kategóriách na Slovensku.  

5.novembra „Večerný beh mestom“, súťaţili pretekári v 

18.vekových kategóriách a víťazov odmenil primátor mesta 

Ing.P.Orban. 

 

     V autokrosovom areáli Zlaté Moravce - Ţitavany (Vŕšky)  

bolo 31.mája druhé podujatie 7-dielneho seriálu tohtoročných 

Majstrovstiev SR v autokrose organizované pre cestné vozidlá D1 

(divízia 1 do 2000 cm
3
) a autokrosové Špecialy-Buginy v triede 

do 1600 cm
3
 a 3500 cm

3
. Zúčastnilo sa 31 pretekárov. Pretekár zo 

Zlatých Moraviec Jozef Sýkora obsadil 1.miesto v D3 (divízia 3 

do 3500 cm
3
). 

     V dňoch 22. a 23. augusta sa konali Majstrovstvá Európy 

v autokrose. Zúčastnilo sa 86 pretekárov zo 14 krajín. 

V divízii I. obsadil 1.miesto Nemec Wild Helmut(Seat Ibiza), 

v divízii III.(do 3500 ccm) obsadil 1.miesto Čech Milan 

Stárek(Tatra 3500). Zo Slovenska získal peknú 3.priečku Anton 

Lacko(Audi 1997). 

 

     K novému ţivotnému štýlu patrí starostlivosť o svoj 

zovňajšok, o svoje telo a tým aj zdravie. 

   Na konci mesiaca máj bol otvorený fitness-centrum „Power 

Gym“, ktorý sa nachádza v budove SOUP na Sládkovičovej ul. 

Majiteľom zariadenia je Jaroslav Bucheň, niekoľkonásobný 

majster Slovenska, reprezentant SR, majster sveta v športovej 

kulturistike. 

   Vo fitness stroje a všetko zariadenie na cvičenie je úplne 

nové. Majú dva stacionárne bicykle, steper, zacvičiť si môţu 

pokročilí, ale aj začiatočníci. Dvakrát v týţdni poriadajú 

cvičenie aerobiku pod odborným dohľadom. Umiestnený je aj 

nealko-bar, kde si moţno zakúpiť rôzne doplnky výţivy - na 

odbúranie tukov, energetické vitamínové nápoje a pod. 

 

     V Trnave v novembri na 9.ročníku Grand Prix Slovakia 

v kulturistike, ktorého sa zúčastnilo 31 pretekárov zo 7 krajín 

v 4 kategóriách, získal vynikajúci úspech a zo Slovákov si 

prvenstvo v hmotnostnej kategórii do 80 kg vybojoval Jaroslav 

Bucheň zo Zl. Moraviec, Fitness-centrum Power Gym. 

   Jaroslava Bucheňa, dvojnásobného majstra SR, druhého na 

Majstrovstvách Európy za r.1997 ako aj víťaza ankety o 

najlepšieho športovca okresu prijal na pôde mestského úradu 

primátor mesta Ing.P.Orban, aby mu v mene nášho mesta 
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zablahoţelal k úspechu, ktorý dosiahol. 

 

     Deň 29. november sa zapíše do kroniky chaty na Veľkom 

Inovci zlatými písmenami, ako uviedol turista p.Eugen Štift, 

ktorý tu preţil kus svojho ţivota a v jeho šľapajách pokračuje 

zať p.Ľudovít Chládek, predseda Klubu slovenských turistov. Po 

50.rokoch si všetci prítomní zasvietili elektrickou energiou, 

ktorú na chatu zaviedla mochovecká elektráreň. Tento krok 

prispeje k väčšej návštevnosti zariadenia a ku skvalitneniu 

sluţieb domácim turistom ako aj ďalším záujemcom zo širokého 

okolia. 

   Slávnostne prestrihli pásku a zaţali svetlo v chate Inovec 

zástupca EMO Mochovce spolu s poslancom MZ (predsedom komisie 

mládeţe a športu) Matejom Benčekom. 

 

     V Ţabokrekoch nad Nitrou sa 6. júna uskutočnili Maj-

strovstvá SR v tlaku na lavičke (bench-press). 

Zlaté Moravce reprezentoval Ivan Hritz z Fitness Power Gym, 

ktorý v kategórii do 125 kg obsadil 1.miesto výkonom 210 kg. 

   O dva mesiace neskôr, 7. - 9. augusta sa mesto Trenčín stalo 

dejiskom Majstrovstiev Európy. Zúčastnilo sa 230 pretekárov z 

20 krajín. Slovensko reprezentovalo 8 pretekárov. 

Medzi nimi nechýbal ani majster SR Ivan Hritz, ktorý výkonom 

212,5 kg obsadil 9.miesto. 

   V závere roka sa uskutočnili v nemeckom Ambergu 9.Maj-

strovstvá sveta v tlaku na lavičke. Štartovali tu účastníci z 

34 krajín a celkom sa predstavilo 400 pretekárov. 

Slovensko zastupovalo šesť pretekárov (dve ţeny a štyria muţi). 

Medzi nimi bol Ivan Hritz, ktorý štartoval v super ťaţkej 

kategórii. V nej sa predstavilo 15 súťaţiacich. Ivan si výkonom 

220 kg vybojoval výborné 7.miesto. 
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Počasie 
     Január bol na zimný mesiac veľmi teplý, bolo slnečno bez 

snehu. 

   Na jar sa rýchlo oteplilo, ale na sv. Urbana (25.mája) mrzlo 

aţ tak, ţe pomrzli zemiaky, uhorky, fazuľa, tekvice.  

   Leto bolo prekrásne slnečné, takmer celý august boli 

tropické teploty. 

   Jeseň bola veľmi sychravá, pršalo aţ do skorej zimy, nedalo 

sa na poliach a v záhradkách pracovať. 

   December bol suchý, ale s mrazmi. 

Výstavba mesta 
       Kanalizácia Dlhá ulica 
Na tejto ulici nebola doteraz vybudovaná kanalizácia, čím boli 
povrchové vody odvádzané prirodzeným spádom do okolitého terénu 

a splaškové vody do domových ţúmp. Technický stav ţúmp je 

z väčšej časti nevyhovujúci STN. V prvom rade bola budovaná 

hlavná vetva, v náklade 731.402,- Sk, ktorú realizovala firma 

KANVOD. 
   Kanalizácia Chyzerovecká ulica 

Podobne ako Dlhá ulica ani Chyzerovecká ulica nebola odkanali-

Investičné 
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zovaná. Aj na tejto ulici prevaţujú rodinné domy, z ktorých sa 

odvádza splašková voda do ţúmp nevyhovujúcich STN. V rámci 

finančných moţností mesta budovala firma VODOSTAV hlavný zberač 

– I. časť v náklade 1.496.593,- Sk. 

   Plynofikácia Ţitavany 

Budovaním plynofikácie sa nahrádza v súčasnosti pevné palivo za 

ušľachtilé palivo – zemný plyn, čím sa zlepší čistota ovzdušia 

a ţivotné prostredie obyvateľstva. 

V II.etape bola vybudovaná plynofikácia na uliciach-Príčina, 

Kňaţická, 9.mája, Opatovecká, Fraňa Kráľa, Ţitavská a Športová. 

Práce realizovala firma POS-MONT Zlaté Moravce, s nákladom 

2.226.251,- Sk. 

   Plynofikácia Prílepy 

V mestskej časti Prílepy sa pokračovalo v budovaní plynofikácie 

ulíc – Obecná, Nová, Parková, vrátane domových prípojok. 

Preinvestovaných bolo 2.481.053,- Sk. Práce vykonávala firma 

POS-MONT Zlaté Moravce. 

   Rekonštrukcia Rázusovej ulice 

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva sa pokračovalo 

v budovaní mestskej komunikácie Rázusova ulica. Zlý technický 

stav komunikácie a to, ţe všetky rodinné domy majú uţ 

vybudované prípojky na inţinierske siete, bolo hlavným dôvodom 

pre budovanie tejto komunikácie. 

Vybudovaná bola vozovka hrúbky 0,51 m, šírky 6,0 m v dĺţke 

316,0 m. Stavbu realizovala firma KANVOD Zlaté Moravce 

s nákladom 2.818.326,- Sk.  

Pre nedostatok finančných prostriedkov Mesta, zostáva dobudovať 

ešte 171,0 m a obojstranné chodníky. 

   Rekonštrukcia budovy Občianskeho výboru Prílepy 

Dôvodom rekonštrukcie budovy Občianskeho výboru v mestskej 

časti Prílepy boli nevyhovujúce priestory a zlý aţ havarijný 

technický stav. 

Práce na rekonštrukcii realizovala firma HOMER-Q Zlaté Moravce 

a spočívali v oprave strechy, oprave krovu, výmeny latovania, 

bolo prevedené nové škridľovanie, vrátane klampiarskych prác, 

odvetranie základov, oprava sokla, rekonštrukcia elektroinšta-

lácie a vnútorné omietky. 

Náklady predstavovali sumu 208.964,- Sk. 

   Rekonštrukcia strechy Mestského kultúrneho strediska 

Zlý aţ havarijný technický stav na budove Mestského kultúrneho 

strediska si vyţiadal urýchlené vykonanie opravy strechy. Práce 

prevádzala firma ViOn a spočívali v oprave krovu, prelatovaní 

a zaškridľovaní strechy, vrátane klampiarskych prác. Celkový 

náklad stavby predstavoval 2.792.782,- Sk. 

   Bytovky Tekovská ulica 

Pred začatím výstavby 43 bytových jednotiek na Tekovskej ulici 

je potrebné vybudovať kompletné inţinierske siete. V tomto roku 

firma VODOSTAV Zlaté Moravce zrealizovala práce v náklade 

689.850,- Sk na objektoch kanalizácia a vodovod. 

   Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne 

Rekonštrukcia technicky nevyhovujúcej rozhlasovej ústredne si 

vyţiadala 163.633,- Sk. 

 

Plánovaná a predpokladaná výstavba mesta 
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Vyhotovené projekty:  

Rekonštrukcia Nám.A.Hlinku                   369.100,- Sk 

Aktualizácia ÚPD                             300.000,- Sk 

Rekonštrukcia komunikácie Slov.armády         43.000,- Sk 

Bytovky Tekovská ulica                       162.000,- Sk 

Plynofikácia Ulica 1.mája                     64.726,- Sk 

Vodovod Ul.Hájová,Viničná,I.a II.etapa       131.560,- Sk 

 

Okrem investičných akcií boli zrealizované tieto práce: 

   Oprava a údrţba MK                       2.099.223,- Sk 

   Oprava a údrţba budov v meste              565.416,- Sk 

   Investované do MHD                         210.040,- Sk 

Projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôzne 

 

 
 

    

   

     Kronikársky zápis za r. 1998 spracovala a zapísala 

 

 

 

                                               M. Očovayová 

                                               kronikárka. 

 

 


