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

Zápisnica

z 3. zasadnutia Mestského zastupitelstva

Dátum konania: 15. marca 2011

Ospravedlnení: PharmDr. Bc. Ivona Vicianová

Program:

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Volba hlavného kontrolóra
8. Záver

K bodu II
Otvorenie

Zástupca primátora Vladimír Kluciar privítal všetkých prítomných - poslankyne a
poslancov MsZ, riaditelov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ,
uchádzacov o funkciu hlavného kontrolóra, ako aj obcanov Mesta Zlaté Moravce. Dalej
skonštatoval, že mestské zástupitelstvo je uznášaniaschopné.

Zástupca primátora ospravedlnil primátora mesta Ing. Petra Lednára CSc. zo zasadnutia 3.
MsZ z dôvodu služobnej cesty.

K bodu 2/

Urcenie zapisovatelky

Zástupca primátora - urcil Brigitu Rajnohovú za zapisovatelku na 3. zasadnutí Mestského
zastupitelstva konanom dna 15.3.20 ll.

K bodu 3/

Urcenie overovatelov zápisnice

Zástupca primátora - urcil za overovatelov zápisnice z 3. zasadnutia MsZ zo dna 15.3.2011
p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ivana Hritza.
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K bodu 41

Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí.

Zástupca primátora - uviedol, že z 3. zasadnutia Mestského zastupitelstva zo dna
15.3.2011 je ospravedlnená poslankyna: PharmDr. Bc. Ivona Vicianová. Prítomných je 18
poslancov. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovicná väcšina poslancov v rokovacej
miestnosti a mestské zastupitelstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 51

Schválenie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

Zástupca primátora navrhol:

a) za predsedu a clenov mandátovej komisie: predsedu p. Ludovíta Chládeka,
clenov Bc. Viliama Rumanku, Mgr. Denisu Uhrinovú

b) za predsedu a clenov návrhovej komisie: predsedu Mgr. Pavla Šeptáka, clenov Ing. Petra
Lisého, PaedDr. Petra Petrovica

c) za predsedu a clenov volebnej komisie: predsedu Mgr. Milana Galabu, clenov p. Evu
Dubajovú, p. Ivana Madolu, PaedDr. Dušana Husára, Ing. Ladislava Boršca

Volba mandátovej komisie sa konala hlasovaním.

Za: 18 IBabocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenskýl
Proti: O

Zdržali sa: O

Volba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.

Za: 18 IBabocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenskýl
Proti: O

Zdržali sa: O

Volba volebnej komisie sa konala hlasovaním.

Za: 18 IBabocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenskýl
Proti: O

Zdržali sa: O

Poslanci MsZ zvolili mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:

a) za predsedu mandátovej komisie Ludovíta Chládeka a za clenov Bc. Viliama Rumanku,
Mgr. Denisu Uhrinovú

b) za predsedu návrhovej komisie Mgr:. Pavla Šeptáka a za clenov Ing. Petra Lisého, PaedDr.
Petra Petrovica

c) za predsedu volebnej komisie Mgr. Milana Galabu a za clenov Evu Dub~jovú, Ivana
Madolu, PaedDr. Dušana Husára, Ing. Ladislava Boršca
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K bodu 6/

Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva.

Zástupca primátora - sa opýtal, ci má niekto pozmenujúci návrh k programu MsZ.

Poslanec PaedDr. Husár - predložil návrh na doplnenie programu o bod: Urcenie platu
a urcenie úväzku hlavného kontrolóra

Zástupca primátora - vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca PaedDr. Husára:

Za: 18 /Babocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský/
Proti: O

Zdržali sa: O

Zástupca primátora - skonštatoval, že prednesený návrh bol schválen)'.

Zástupca primátora - vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania 3. MsZ.

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie volebnej, návrhovej a mandátov ej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Urcenie platu a urcenie úväzku hlavného kontrolóra
8. Volba hlavného kontrolóra
9. Záver

Za: 18 /Babocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský/
Proti: O

Zdržali sa: O

Zástupca primátora - skonštatoval, že program rokovania 3. MsZ bol schválený.

K bodu 7/

Urcenie platu a urcenie úväzku hlavného kontrolóra

PaedDr. Husár precítal návrh na urcenie platu hlavného kontrolóra mesta podla § 18c ods. 1)
písm. t) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zástupca primátora dal o tomto návrhu hlasovat:

Za: 18 /Babocká, Dubajová, Galaba, Ho.Ilý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský/
Proti: O

Zdržali sa: O

Zástupca primátora skonštatoval, že predložený návrh bol schválený .
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K bodu 8/
Volba hlavného kontrolóra

Zástupca primátora požiadal predsedu volebnej komisie Mgr. Milana Galabu, aby sa ujal
vedenia volby hlavného kontrolóra mesta.

Predseda volebnej komisie Mgr. Galaba oboznámil volebnú komisiu ako aj poslancov MsZ
o hlavných zásadách a o spôsobe vykonania volby hlavného kontrolóra a precítal schválené
uznesenie C. 37/2011 z 3.3.2011 Spôsob a vykonanie volby hlavného kontrolóra Mesta

3. Každý kandidát na hlavného kontrolóra. ktor)' splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupitelstva dna 15.03.2011 a bude mat právo vystúpit na tomto rokovaní
zastupitelstva v casovom rozsahu max. 5 min. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý
nesplnil stanovené podmienky. bude o tejto skutocnosti taktiež písomne informovaný.

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

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

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväcší pocet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti
s najväcším poctom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväcší pocet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.

6. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udelit svoj hlas len jednému z
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového císla, ktoré mu bolo pridelené.
Hlasovací lístok, na ktorom budÚ oznacení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát.
ako aj hlasovací lístok upravený inak ako urcen)'m spôsobom, sa bude považovat za neplatn)'.
Po oznacení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a
vhodí ju do zapecatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skoncení
hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po
jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i clenovia volebnej komisie. Následne volebná
komisia otvorí zapecatenú volebnú urnu a pristÚpi k scítaniu hlasov. PredsedajÚci vyhlási po
túto dobu prestávku.

7. Výsledok volby oznámi zastupitelstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola volby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajÚci po oznámení výsledku prvého
kola volby predsedom volebnej komisie prestávku, pocas ktorej sa volebná komisia
organizacne pripraví na druhé kolo volieb. Po skoncení prestávky predsedajÚci vyzve
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o volbe hlavného kontrolóra v druhom kole.

8. O priebehu volby a o jej výsledku spíše zapisovatel' zápisnicu. Zápisnica musí obsahovat

najmä údaje o pocte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o pocte platných
a neplatných hlasovacích lístkoch a o pocte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom,

resp. druhom kole volby. Dalej musí zápisnica obsahovat údaj o tom, ktorý z kandidátov bol
zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola volby musí
obsahovat Údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postÚpili, kolko platných hlasov v nom získali
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a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci clenovia
volebnej komisie. V prípade, že niektorý clen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísat,
je povinný do zápisnice uviest dôvod, pre ktorý tak odmietol urobit.

Poslanec Lisý vystúpil, že nakolko je Zákon o ochrane osobných údajov doporucuje
vylúcenie verejnosti z volby hlavného kontrolóra.
JUDr. Vozárová uviedla, že v uznesení Mestského zastupitelstva c.12/20 II zo dna
27.1.20 II boli stanovené aj požiadavky na volbu hlavného kontrolóra, kde bolo schválené

poslancami MsZ, že je potrebný súhlas na zverejnenie osobných údajov na vykonanie volby.

Zástupca primátora dal hlasovat o návrhu poslanca Lisého ohladne vylúcenia verejnosti
z volby hlavného kontrolóra:

Za: I 1 Lisý 1

Proti: 12 1 Dubajová, Chládek, Rumanko, Madola, Babocká, Galaba, Petrovic, Tonkovic,
Záchenský, Škvarenina, Kluciar, Hritz
Zdržali sa: 51 Hollý, Husár, Šepták, Boršc, Uhrinová

Zástupca primátora - skonštatoval, že prednesený návrh neprešiel.

PaedDr. Husár oznámil, že bude merat cas uchádzacom o funkciu v casovom rozsahu max.
5 min.

Pristúpilo sa k vypocutiuuchádzacov v nasledovnom poradí: : Ing. Jozef Škvarenina
Lubomír Benc, Ing. Michal Borkovic, Ing. Ivan Debnár, Ing. Ladislav Fúska, Ing. Pavol

Gajdoš, Ing. Juraj Hodoši, Roman Jenis, Ing. Dušan Konc, Ing. Anna Pacalajová,
Mgr. Helena Skácelová, Ing. Milan Skyva, Ing. Mária Šabíková, Ing. Igor Weiss

Uchádzacka o funkciu hlavného kontrolóra p. Kovácova sa vzdala kandidatúry.
Uchádzac o funkciu hlavného kontrolóra - poslanec Ing. Jozef Škvarenina prehlásil
podl'a cl. 6 ústavného zákona c. 357/2004 Z.z., že sa zúcastnuje na rokovaní o veci, na ktorej
má osobný záujem.

Poslanec Ing. Hollý uviedol, že poslanci dostali vyjadrenie z právneho oddelenia mesta
o tom, že poslanec, ktorý ide kandidovat môže o sebe hlasovat. Uviedol, že sa stretol
s názorom iného právnika z právnej praxe, kde je naznacené, resp. odporúcané, co má urobit
poslanec, ktorý kandiduje na funkciu hlavného kontrolóra. Zo striktne právneho hladiska,
teda ak by sme odhliadli od etických požiadaviek, sa Ústavný zákon o ochrane verejného
záujmu dotýka v podmienkach miestnej samosprávy starostov a poslancov mestských
zastupitelstiev a zastupitelstiev mestských castí v Bratislave a v Košiciach. Ide o zákon c.
357/2004. V prípade týchto poslancov by sme pri odpovedi na položenÚ otázku uplatnili
ustanovenia upravujúce pojem verejného záujmu, pojem osobného záujmu a Úpravu
o konflikte záujmov lust. Cl. 3 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 a Cl. 4). Na tomto základe by sme
dokázali aj právne argumentovat, že ak by poslanec hlasoval o svojom osobnom postavení,
mohlo by sa to hodnotit ako konflikt záujmov a porušenie práva.
Aby v budÚcnosti niekto nenapadol dnešné hlasovanie, poprosil by poslanca Ing. Jozefa
Škvareninu, aby v l. kole nehlasoval.
Dalej citoval právne vyjadrenie Mgr. Ladislava Briestenského, ktorý uviedol, že Úcast
poslanca, ktorý kandiduje na hlavného kontrolóra na hlasovaní je sporná a napadnutelná z
pohladu zákonných povinností na výkon poslaneckej funkcie, ktoré sÚ uvedené v
povinnostiach poslanca v poslaneckom sl'ube. Takýto prístup je prinajmenšom riskantný z
toho hladiska, že ak by bola volba hlavného kontrolóra neskôr právne spochybnená
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lnapríklad rozhodnutím súdul, bude sporná platnost nadväzujúcich úkonov I teda aj pracovnej
zmluvy I a môže dôjst, napr. k vymáhaniu vrátenia dovtedy poskytnutých financných plnení.
V konkrétnej situácií bude užitocné využit nasledovné odporúcanie, a to aby poslanci
obecného zastupitelstva pred volbou hlavného kontrolóra prediskutovali etické požiadavky
na výkon poslaneckej funkcie v kontexte zloženého slubu a povinnosti obhajovat záujmy
obce, a aby dotknutém u poslancovi bolo dané na zváženie, aby sa v hlasovaní o volbe jeho
osoby do funkcie hlavného kontrolóra bud hlasovania nezúcastnil, alebo aby sa zdržal
hlasovania.

JUDr. Vozárová - uviedla, že je to v etickej rovine a že vzniknutú situáciu je možné
z urcitého právneho hladiska riešit z roviny ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Co sa týka práva volit a byt' volený za kontrolóra,
má toto právo poslanec a podla zákona o obecnom zriadení mu nemôže byt' toto právo
odopreté. Dalej uviedla, že podla ústavného zákona, podla § 6 si poslanec Ing. Jozef
Škvarenina povinnost splnil, pretože je povinný ako verejný funkcionár, ak sa zúcastnuje na
rokovaní o veci, na ktorej ma osobný záujem, je povinný pred rokovaním o tejto veci oznámit
túto skutocnost, co sa aj udialo. V prípade, že by bolo podozrenie, že porušil nejaký iný
clánok ústavného zákona, je daná možnost Mestského zastupitelstva v zmysle clánku 9
ústavného zákona, aby prípadne zacalo konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu.
Toto by sa už riešilo v tejto rovine a nie v rovine, ci môže alebo nemôže hlasovat . .Ie na
poslancovi, ci bude o sebe hlasovat, zakázat mu to nemôžeme.

Následne sa uskutocnila vol'ba hlavného kontrolóra.

Priebeh vol'bv hlavného kontrolóra je obsiahnutÝ v zápisnici z vol'bv hlavného
kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Zástupca primátora požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol uznesenie z volby
hlavného kontrolóra a dal hlasovat:

Za: 18 lBabocká, Dubajová, Galaba, Hollý, Hritz, Husár, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý,
Madola, Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenskýl
Proti: O
Zdržali sa: O

Zástupca primátora skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 81

Záver

Zástupca primátora - podakoval všetkým poslancom mestského zastupitelstva a obcanom
mesta, uchádzacom o funkciu hlavného kontrolóra, že sa zúcastnili 3. Mestského
zastupitelstva a zasadnutie ukoncil.

Prijaté uznesenia
Uznesenie c. 38/2011 z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

Urcenie zapisovatel'ky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3.zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
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berie na vedomie

že Brigita Rajnohová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 3.zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011

Uznesenie c. 3912011 z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.20 II

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ivana Hritza z 3.
zasadnutia MZ konaného dna 15.3.2011

Uznesenie c. 40/2011 z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011

prerokovalo
návrh na volbu mandátovej komisie, návrhovej komisie
volí

a) za predsedu volebnej komisie Mgr. Milana Galabu, za clenov Evu Dubajovú, Ing.
Ladislava Boršca, Ivana Madolu a PaeDr. Dušana Husára
b) za predsedu mandátovej komisie Ludovíta Chládeka, za clenov Bc. Viliama Rumanku
a Mgr. Denisu Uhrinovú
c) za predsedu návrhovej komisie Mgr. Pavla Šeptáka a za clena návrhovej komisie Ing. Petra
Lisého, PeadDr. Pavla Petrovica

Uznesenie c. 41/2011 z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

Urcenie platu a urcenie úväzku hlavného kontrolóra

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí konanom dna 15.3.2011

prerokovalo
návrh na urcenie platu hlavného kontrolóra mesta podla § 18c ods. 1) písm. f) zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení ( priemerná mesacná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve, t.j. 769,-eur x koeficienf podla poctu obyvatelov, t.j. 1,96 = 1508,- eur)
a urcenie pracovného úväzku v rozsahu - plný pracovný úväzok

u r c uj e

a) plat hlavného kontrolóra mesta podla § 18c ods. l) písm. f) zákona c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení ( priemerná mesacná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, t.j.
769,- eur x koeficient podla poctu obyvatelov, t.j. 1,96 = 1508,- eur )
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b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pracovný
Úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu - plný pracovný Úväzok

Uznesenie c. 42/2011 z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

V ol'ba hlavného kontrolóra

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí konanom dna 15.3.2011

A. berie na vedomie

prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
B. k o n š t a t uje, ž e
volba hlavného kontrolóra sa uskutocnila v súlade so zákonom SNR c. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v platnom znení
C. vol í

v súlade § 18a zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing.
Michala Borkovica do funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce na dobu urcitú od 1.
4.2011-31. 3. 2017

Zlaté Moravce 15. marca 2011

Zapisala: uB~&~~

•

V){ídi]IÍ.wKluciarzá~tuD'ca primátora

Ing. Peter H
overovatel
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Ing. Peter Pecho
prednosta MsÚ

.u.uu{~
Ivan Hritz
overovatel
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Zápisnica z volby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce

Dátum konania: 15. marca 2011

Pristúpilo sa k vypocutiu uchádzacov v nasledovnom poradí: Ing. Jozef Škvarenina, Lubomír Benc, Ing.
Michal Borkovic, Ing. Ivan Debnár, Ing. Ladislav Fúska, Ing. Pavol Gajdoš, Ing. Juraj Hodoši, Roman
Jenis, Ing. Dušan Konc, Ing. Anna Pacalajová, Mgr. Helena Skácelová, Ing. Milan Skyva, Ing. Mária
Šabíková, Ing. Jozef Škvarenina, Ing. Igor Weiss

Pristúpilo sa k vykonaniu volby.

Predseda volebnej komisie oznámil výsledky 1. kola volby hlavného kontrolóra.

Vf'sledky 1. kola volby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce:

~ Pocet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 18

Pocet odovzdaných hlasovacích lístkov: 18

Pocet neodovzdaných hlasovacích lístkov: O

Pocet platných hlasovacích lístkov: 18

Pocet neplatných hlasovacích lístkov: O

Pocet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Lubomír Benc O hlasov

Ing. Michal Borkovic

4 hlasy

Ing. Ivan Debnár

4 hlasy

~ ~ Ing. Ladislav Fúska

O hlasov

Ing. Pavol Gajdoš

3 hlasy

Ing. Juraj Hodoši

O hlasov

Roman Jenis

O hlasov

Ing. Dušan Konc

O hlasov

Lubica Kovácová

O hlasov

Ing. Anna Pacalajová

O hlasov

Mgr. Helena Skácelová

O hlasov



· ~
Ing. MIlan Skyva

Ing. Mária Šabíková

Ing. Jozef Škvarenina

Ing. Igor Weiss

o hlasov

1 hlas

6 hlasov

o hlasov

V l. kole nezískal ani jeden z uchádzacov nadpolovicnú väcšinu všetkých poslancov, preto sa konalo 2. kolo
volieb.

Do 2. kola volby hlavného kontrolóra postúpili kandidáti:
Ing. Jozef Škvarenina
Ing. Michal Borkovic
Ing. Ivan Debnár

Vykonalo sa 2. kolo volby.

I Predseda volebnej komisie oznámil výsledky 2. kola volby hlavného kontrolóra.

Výsledky 2. kola volby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce

Pocet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 18

Pocet odovzdaných hlasovacích lístkov: 18

Pocet neodovzdaných hlasovacích lístkov: O

Pocet platných hlasovacích lístkov: 18

Pocet neplatných hlasovacích lístkov: O

Pocet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 18

c V 2. kole vol'by hlavného kontrolóra získali kandidáti nasledovný pocet hlasov:

Ing. Michal Borkovic
Ing. Ivan Debnár
Ing. Jozef Škvarenina

6 hlasov

4 hlasy
4 hlasy

6 hlasov
6 hlasov
6 hlasov

Kedže v druhom kole volby hlavného kontl-0lóra mesta Zlaté Moravce získali všetci kandidáti rovnaký

pocet hlasov, pristúpilo sa k žrebovaniu. Predseda volebnej komisie Mgr. Milan Galaba vyžreboval Ing.

Michala Borkovica.

2



apísala: t1'~........... ~ .

Rajno ová Brigita

c

'lenovia volebnej komisie

t[gr. Milan Galaba

'aedDr. Duša Husár

ing. Ladislav Boršc

Eva Dubajová

~
Ivan Madola

3



Mestskv úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravcc

Prezencná listina

z 3. zasadnutia Mestského zastupite!'stva
konaného dna] 5. marca 201 ]

v Obradnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska

•

Primátor Mesta:

Ing. Peter Lednár CSc .

Prednosta MsÚ:

Ing. Peter Pecho

Právny zástupca:
JUDr. Pavol Kollár

Poslanci MZ:

]. Erika Babocká

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

4. Ing. Peter Hollý

5. ]van Hritz

6. PaedDr. Dušan Husár

7. Ludovít Chládek

8. Viliam Rumanko

9. Vladimír Kluciar

] O. [ng. Peter Lisý
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ll. Ivan Madola

12. PaedDr. Pavol Petrovic

13. Mgr. Pavel Šepták

14. Ing. Jozef Škvarenina

15. Ing. Ladislav Boršc

16. Jozef Tonkovic

17. Mgr. Denisa Uhrinová

18. PharmDr. Ivona Vicianová

19. Miroslav Záchenský

....... Qjf1.t.'*v.~I.{t:!.dhc>j /
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Prizvaní a hostia:

Mgr. Ivan Hritz

MUDr. Nina Horniaková

Ing. JozefLatika

Marián Tomajko

Ing. Mária Sýkorová

Ivan Horvát

Bc. Peter Kereš

JUDr. Mária Vozárová

Ing. Jana Mesková

Ing. Eva Struhárová

Ing. Adriána Chrenová

PaedDr. Klaudia Ivanovicová

Bc. Štefan Nociar

Ing. Ivan Jedl'ovský
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