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

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupitel'stva

Dátum konania: 11. januára 2011

Ospravedlnený: Marián Tomajko

Program podla Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. SVS
OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpecenie ustanovujúcich
zasadnutí obecných zastupitelstiev:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedcení

o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského
zastupitelstva (predseda miestnej volebnej komisie).

5. Zloženie slubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom.

6. Zloženie slubu poslancov novozvoleného mestského zastupitelstva.
7. Vystúpenie novozvoleného primátora.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva.
9. Poverenie poslanca mestského zastupitelstva, ktorý bude oprávnený zvolávat a viest

zasadnutia mestského zastupitelstva.
10. Volba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne dalších

komisií a volba ich predsedov a clenov komisií.
ll. Návrh na zriadenie mestskej rady a volba jej clenov.
12. Zriadenie výborov v mestských castiach (tam, kde sa zriadujú).
13. Urcenie platu primátora mesta, prípadne schválenie zásad odmenovania poslancov.
14. Diskusia.
15. Záver.

K bodu II
Otvorenie

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihonová privítala všetkých prítomných na
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupitelstva v novom volebnom období 2011 až 2014
a to predsedu NSK Doc. Milana Belieu, PhD., poslancov NSK, poslancov Mestského
zastupitelstva, riaditelov mestských podnikov, riaditelov škôl, vedúcich oddelení Mestského
úradu, pracovníkov Mestského úradu, vedúceho Spolocného obecného úradu, nácelníka
Mestskej polície, zástupcov štátnej správy - Policajného zboru a Hasicského zboru
Slovenskej republiky, podnikatelov mesta Zlaté Moravce, predsedov a clenov zväzov
a obcianskych združení pôsobiacich na území mesta, predsedov politických strán a hnutí
a ostatných spoluobcanov, ktorí prijali pozvanie na toto ustanovujúce zasadnutie. Súcasne
skonštatovala, že mestské zastupitelstvo je uznášaniaschopné.



K bodu 2/

Urcenie zapisovatelkv

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihonová urcila Vieru Vanovú za zapisovatelku
zápisnice na ustanovujúcom zasadnutí MZ konanom dna 11.1.20 II

K bodu 3/

Urcenie overovatelov zápisnice

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihonová urcila za overovatelov zápisnice: p.
poslanca Vladimíra Kluciara a p. poslankynu Evu Dubajovú z ustanovujúceho zasadnutia MZ
konaného dna 11.1.20 ll.

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihonová predložila navrhovaný program
ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupitelstva, ktorý bol pripravený podl'a
Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. SVS-OKMVS2
2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpecenie ustanovujúcich zasadnutí
obecných zastupitelstiev.

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedcení

o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského
zastupitelstva (predseda miestnej volebnej komisie).

5. Zloženie slubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom.

6. Zloženie slubu poslancov novozvoleného mestského zastupitelstva.
7. Vystúpenie novozvoleného primátora.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva.
9. Poverenie poslanca mestského zastupitelstva, ktorý bude oprávnený zvolávat a viest

zasadnutia mestského zastupitelstva.
10. Volba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne dalších

komisií a volba ich predsedov a clenov komisií.
ll. Návrh na zriadenie mestskej rady a volba jej clenov.
12. Zriadenie výborov v mestských castiach (tam, kde sa zriadujú).
13. Urcenie platu primátora mesta, prípadne schválenie zásad odmenovania poslancov.
14. Diskusia.
15. Záver.

Dalej požiadala predsedu mestskej volebnej komisie pána Ing. Rudolfa Ragasa, aby
prítomných oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy v meste Zlaté Moravce.

K bodu 4/

Oznámenie vvsledkov volieb do orJ!ánov samosprávv obce a odovzdanie osvedcení o zvolení
novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupitelstva
(predseda miestnei volebnei komisie).

Predseda mestskej volebnej komisie Ing. Rudolf Ragas oznámil výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v Zlatých Moravciach dna 27.11.20 10. Uviedol, že
do volebných zoznamov bolo zapísaných 10 850 volicov, volieb sa zúcastnilo 6 148 volicov,

2



t.j. 56,66 % úcast. Volby sa v Zlatých Moravciach konali v ll-tich okrskoch, pricom poslanci
do Mestského zastupitelstva boli volení za 5 volebných obvodov. Za primátora mesta Zlaté
Moravce bol zvolený Ing. Peter Lednár, CSc. ako kandidát koalície SMER-SD, KDH, LS
HZDS s poctom hlasov 2 441.

Ing. Rudolf Ragas odovzdal osvedcenie o zvolení za primátora mesta Zlaté Moravce
Ing. Petrovi Lednárovi, CSc.

Potom Ing. Rudolf Ragas oznámil výsledky volieb na poslancov mestského
zastupitelstva v Zlatých Moravciach a novozvoleným poslancom odovzdal osvedcenia
o zvolení za poslancov mestského zastupitelstva.
Za poslancov mestského zastupitelstva boli zvolení:
Volebný obvod c. l:

l. PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, (NEKA) - 519 hlasov
2. Mgr. Milan Galaba, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 453 hlasov
3. Eva Dubajová, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 419 hlasov
4. Erika Babocká, (NEKA) - 393 hlasov
Volebný obvod c. 2:
5. PaedDr. Pavol Petrovic, (NEKA) - 347 hlasov
6. Ludovít Chládek, (NEKA) - 259 hlasov
7. Miroslav Záchenský, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 252 hlasov
Volebný obvod c.3:
8. PaedDr. Klaudia Ivanovicová, (NEKA) - 568 hlasov
9. Mgr. Denisa Uhrínová, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 493 hlasov
10. Ing. Peter Hollý, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 435 hlasov
ll. Marián Tomajko, (NEKA) - 427 hlasov (Ing. Rudolf Ragas uviedol, že Marián Tomajko
sa na dnešné zasadnutie ospravedlnil)
12. Ing. Peter Lisý, (Zjednotená SNS) - 401 hlasov
13. PaedDr. Dušan Husár, (SDKÚ - DS) - 364 hlasov
Volebný obvod c. 4:
14. Ivan Madola, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 459 hlasov
15. Mgr. Pavel Šepták, (NEKA) - 438 hlasov
16. Vladimír Kluciar, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 402 hlasov
17. Ing. Jozef Škvarenina, (SMER - SD, KDH, LS - HZDS) - 40 l hlasov
Volebný obvod c. 5:
18. JozefTonkovic, (NEKA) - 309 hlasov
19. Ivan Hritz, (KSS) - 242 hlasov

Ing. Serafína Ostrihonová podakovala za informáciu predsedovi mestskej volebnej
komisie Ing. Rudolfovi Ragasovi.

K bodu 5/

Zloženie slubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovuiúceho zasadnutia novozvolenvm primátorom.

Ing. Serafina Ostrihonová požiadala prítomných, aby vstali a novozvoleného primátora
mesta Ing. Petra Lednára, CSc., aby predstúpil a vykonal akt zloženia slubu. Zároven
požiadala Ing. Rudolfa Ragasa, predsedu mestskej volebnej komisie, aby primátorovi
odovzdal osvedcenie o jeho zvolení za primátora mesta Zlaté Moravce.

Ing. Rudolf Ragas oznámil, že osvedcenie o zvolení za primátora mesta Zlaté Moravce
už odovzdal novozvolenému primátorovi mesta Ing. Petrovi Lednárovi, CSc.

Ing. Serafina Ostrihonová precítala text slubu:
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"SLUBUJEM NA SVOJU CEST A SVEDOMIE, ŽE BUDEM RIADNE PLNIT SVOJE

POVINNOSTI, OCHRANOVAT ZÁUJMY MESTA A SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ÚSTAVNÉ ZÁKONY, ZÁKONY A OSTATNÉ

VŠEOBECNE ZÁV ÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY BUDEM PRI VÝKONE SVOJEJ

FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA UPLATNOVAT PODLA SVOJHO NAJLEPŠIEHO

VEDOMIA A SVEDOMIA."

Novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. povedal
"slubujem", prevzal si od Ing. Serafiny Ostrihonovej insígnie mesta a podpísal sa pod text
slubu.

K bodu 6/

Zloženie s/'uhu f}oslancov novozvoleného mestského zastuf}itelstva.

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. požiadal novozvolených poslancov mestského
zastupitelstva, aby pristúpili a zložili slub, povedali slubujem, podali ruku primátorovi mesta
a podpísali sa pod text slubu.

Ing. Peter Lednár, CSc. precítal text slubu:

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

POVINNOSTI, OCHRANOV AT ZÁUJMY MESTA, DODRŽIAVAT ÚSTA VU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ÚSTA VNÉ ZÁKONY, ZÁKONY A OSTATNÉ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY, A PRI VÝKONE SVOJEJ FUNKCIE

POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA ICH BUDEM UPLATNOVAT PODLA

SVOJHO NAJLEPŠIEHO VEDOMIA A SVEDOMIA."

Novozvolení poslanci mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach postupne po
jednom pristúpili k primátorovi mesta Ing. Petrovi Lednárovi, CSc., podali mu ruku, povedali
"slubujem" a podpísali sa pod text slubu.

Erika Babocká

Eva Dubajová
Mgr. Milan Galaba
Ing. Peter Hollý
Ivan Hritz
PaedDr. Dušan Husár
Ludovít Chládek
PaedDr. Klaudia Ivanovicová
Vladimír Kluciar

Ing. Peter Lisý
Ivan Madola
PaedDr. Pavol Petrovic

Mgr. Pavel Šepták
Ing. Jozef Škvarenina
Jozef Tonkovic
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Mgr. Denisa Uhrínová
PhannDr. Bc. Ivona Vicianová

Miroslav Záchenský

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí
konanom dna 11.1.2011
A. zobralo na vedomie

l. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Zlaté Moravce
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Zlaté Moravce

B. s k o n š t a t o valo, ž e

1. novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.
zložil zákonom predpísaný slub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupitelstva zložili zákonom predpísaný slub
poslanca mestského zastupitelstva v Zlatých l\1oravciach:

Erika Babocká

Eva Dubajová
Mgr. Milan Galaba
Ing. Peter Hollý
Ivan Hritz
PaedDr. Dušan Husár
Ludovít Chládek
PaedDr. Klaudia Ivanovicová
Vladimír Kluciar

Ing. Peter Lisý
Ivan Madola
PaedDr. Pavol Petrovic

Mgr. Pavel Šepták
Ing. Jozef Škvarenina
Jozef Tonkovic
Mgr. Denisa Uhrínová
PharmDr. Bc. Ivona Vicianová

Miroslav Záchenský
3. zvolený poslanec mestského zastupitelstva Marián Tomajko pre ospravedlnenú
neprítomnost zatial nezložil zákonom predpísaný slub poslanca mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach

K bodu 7/

Vystúpenie novozvoleného primátora.

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. vo svojom príhovore privítal predsedu VÚC
Doc. Milana Belieu, PhD., poslancov VÚC, poslankyne a poslancov mestského zastupitelstva
a všetkých prítomných. Vyslovil podakovanie, že prijali pozvanie a osobne sa zúcastnili
dnešného prvého slávnostného zasadnutia mestského zastupitelstva pre volebné obdobie 20 II
- 2014. Zároven podakoval za vykonanú prácu Ing. Ostrihonovej a poslancom mestského
zastupitelstva, ktorým skoncil volebný mandát a zaželal im vela zdravia a osobných
úspechov. Taktiež vyslovil podakovanie jednotlivcom, známym a priatelom,
rodine, manželke a všetkým, ktorí mu rôznou mierou podla svojich možností, nezištnou
pomocou i radami pomohli vyhrat volby v našom meste a že mu pomohli zaujat post, do
ktorého bol dnes ustanovený. Dalej uviedol: "Budte mi prosím aj nadalej mojou duchovnou
a morálnou oporou. Našou spolocnou odmenou bude radostnejší a krajší život v Zlatých
Moravciach. Blahoželám Vám pani poslankyne a páni poslanci mestského zastupitelstva



k zloženiu slubu a k zacatiu výkonu mandátu v samospráve nášho mesta. Dnešný pre naše
mesto slávnostný den chcem z tohto miesta pozdravit aj všetkých našich hostí. Chcem
úprimne podakovat za blahopriania do nového roka i do práce v samospráve mesta, ale ešte
úprimnejšia prosba je o zachovanie priazne pre Zlaté Moravce do budúcnosti. Túto priazen
budem samozrejme opätovat. Zároven mi dovolte zaželat Vám tu všetkým prítomným, ale
i všetkým obcanom mesta Zlaté Moravce do prichádzajúceho nového roku vela zdravia,
štastia, splnených predsavzatí a pracovných úspechov. "

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. oznámil, že na základe § 13b ods. l zákona
c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vymenováva a poveruje pána Vladimíra Kluciara
funkciou zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce.

Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dna 11.1.2011 z obr a Ion a ved o mie poverenie Vladimíra Kluciara zastupovaním
primátora mesta Zlaté Moravce podla § 13b ods. l zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.

K bodu 8/

Schválenie prOI!ramu ustanovuiúceho zasadnutia mestského zastupitelstva.

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. povedal, že na základe vcerajšej dohody medzi
poslancami mestského zastupitelstva, by všetkých rád privítal na najbližšom zasadnutí
mestského zastupitelstva, ktoré sa bude konat 20. januára 20 II o 15.00 hod. v aule na
Mestskom úrade. Týmto ukoncil rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupitelstva.

Návrh na uznesenie.

Uznesenie c. 1/2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dna 11.1.20 II
berie na vedomie

že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na ustanovujúcom zasadnutí MZ
konanom dna 11.1. 2011

Uznesenie c. 212011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dna 11.1.2011
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: Vladimíra Kluciara a Evu Dubajovú z ustanovujúceho zasadnutia
MZ konaného dna 11.1.20 II

Uznesenie c. 3/2011

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a zloženie slubu
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dna ll. 1.2011
A. berie na vedomie

l. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Zlaté Moravce
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Zlaté Moravce
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B. k o n Š t a t uje, Ž e
1. novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.
zložil zákonom predpísaný slub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupitelstva zložili zákonom predpísaný slub
poslanca mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach:

Erika Babocká

Eva Dubajová
Mgr. Milan Galaba
Ing. Peter Hollý
Ivan Hritz
PaedDr. Dušan Husár
Ludovít Chládek
PaedDr. Klaudia Ivanovicová
Vladimír Kluciar

Ing. Peter Lisý
Ivan Madola
PaedDr. Pavol Petrovic

Mgr. Pavel Šepták
Ing. Jozef Škvarenina
Jozef Tonkovic

Mgr. Denisa Uhrínová
PharmDr. Bc. Ivona Vicianová

Miroslav Záchenský
3. zvolený poslanec mestského zastupitelstva Marián Tomajko pre ospravedlnenú
neprítomnost zatial nezložil zákonom predpísaný slub poslanca mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach

Uznesenie c. 4/2011
Poverenie zastupovaním primátora mesta
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom
dna 11.1.2011
berie na vedomie

poverenie Vladimíra Kluciara zastupovaním primátora mesta Zlaté Moravce podla § 13b
ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Zlaté Moravce 11. január 2011

oo oo,df..fJ:!. ~.oo (,

Zapísala: Viera Vanová

.....~~ .
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta
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