
, Mestský úrad,!. máia 2,953 Ol Zlaté Moravce

Zápisnica

z 7. zasadnutia Mestského zastupitelstva

Dátum konania: 7. júla 2011

Ospravedlnení: Mgr. Uhrinová, PaedDr. Petrovic, Mgr. Pavel Šepták, Bc. Rumanko,
Eva Dubajová

Program:

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. "Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých

Moravciach a mikroregióne Tríbecsko" / materiál bude predložený pred MsZ /
9. Schválenie uznesenia
l O. Záver

K bodu II
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných - poslankyne a
poslancov MsZ, riaditelov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako
aj obcanov mesta Zlaté Moravce. Dalej skonštatoval, že mestské zastupitelstvo je
uznášaniaschopné.

K bodu 2/

Urcenie zapisovatelky

Primátor mesta - urcil Silviu Švajcíkovú za zapisovatelku na 7. zasadnutí Mestského
zastupitelstva konanom dna 7.7.2011.

K bodu 3/

Urcenie overovatelov zápisnice

Primátor mesta - urcil za overovatelov zápisnice z 7. zasadnutia MsZ zo dna 7.7.2011
poslankynu Eriku Babockú a poslankyna PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú



K bodu 41

Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí.

Primátor mesta - uviedol, že z 7. zasadnutia MsZ zo dna 7.7.2011 sú ospravedlnení
poslanci: Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr. Pavel Šepták, Bc. Viliam Rumanko, Eva Dubajová
Prítomných je 14 poslancov. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovicná väcšina poslancov
v rokovacej miestnosti a mestské zastupitelstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 51

Schválenie návrhovei komisie.

Primátor mesta navrhol:

a) za clenov návrhovej komisie: predsedu Ing. Jozef Škvarenina a clenov poslanca Ing.
Boršca a poslanca Tonkovica

Volba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.

Za: 14 IKluciar, Chládek, Zachenský, Boršc, Galaba, Madola, Babocká, Vicianová,
Škvarenina, Lisý, Tonkovic , Hritz, Husár, Hollý 1

Proti: O

Zdržali sa: O

Poslanci MsZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:

a) za predsedu návrhovej komisie Ing. Škvarenina
b) za clenov poslanec Boršc a poslanec Tonkovic

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 61

Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva.

Primátor mesta uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupitelstva je
premietaný aje v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. Opýtal sa, ci má niekto pozmenujúci
návrh.
Poslanec Madola - podal návrh doplnit body, ktoré sú v schválené v rokovacom poriadku ako
povinné a to ako bod c. 9,10,11,12 Vystúpenie obcanov, Rôzne, Diskusia, lnterpelácia obcanov.
Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva

v znení pozmenujúceho návrhu poslanca Madolu.

Hlasovanie za doplnenie bodov rôzne, diskusia, interpelácie do programu sa konalo
hlasovaním
Za: 14 /Kluciar, Chládek, Zachenský, Boršc, Galaba, Madola, Babocká, Vicianová,
Škvarenina, Lisý, Tonkovic , Hritz, Husár, Hollý 1
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta - skonštatoval, že program zasadnutia 7. MsZ bol schválený.

K bodu 71

Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
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Primátor mesta - poprosil overovatelov 6. MsZ, aby podali stanovisko k tejto zápisnici.

Poslanec Chládek, poslanec Husár sa vyjadrili, že všetky podstatné skutocnosti na 6. MsZ
boli uvedené v zápisnici.

K bodu 81

Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých
Moravciach a mikroregióne Tríbecsko"

Mestská rada jednohlasne odporucila posunút tento bod do MsZ.
Primátor mesta otvoril týmto diskusiu k predloženému návrhu a najskôr dal slovo Ing.
Latikovi.

Ing. Latika - uviedol, že Mesto Zlaté Moravce potrebuje, aby MsZ schválilo predloženie
žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt "Rozšírenie a intenzifikácia
separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach a mikroregióne Tríbecsko" a
spolufinancovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% v sume 9 950 €
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 199 000 E. Uvedené prostriedky by sa použili
na nákup separovaných zberných nádob a vozidla na zber separovaných nádob a odvozu
odpadov. Projekt treba odovzdat do 12. 07. 2011 v Bratislave. Nákupom uvedeného vozidla
sa ciastocne vyrieši situácia so zastaralým strojovým parkom v Technických službách.
Poslanec Galaba - uviedol informáciu pre všetkých poslancov, že na Mestkej rade sa
informovalo dôvode použitia termínu mikroregión Tríbecsko, kde mu bolo odpovedané, že
väcšia šanca úspechu je, ked k projektu bude priclenené mimo Zlatých Moraviec aj región
Tríbecsko a s predstavitelmi regiónu sa komunikovalo a súhlasili s tým. Financné prostriedky
budú z mestského rozpoctu a všetky získané veci budú majetkom Mesta Zlaté Moravce.
Poslanec Madola - si overil, že ci to nie je duplicita s už na minulom MsZ schválenom
návrhu o NFP, k comu mu bolo odpovedané, že toto je iný projekt.
Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu žiadosti o úcelovú dotáciu
z Recyklacného fondu na projekt "Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu
komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach a mikroregióne Tríbecsko"

Za: 14 IKluciar, Chládek, Zachenský, Boršc, Galaba, Madola, Babocká, Vicianová,
Škvarenina, Lisý, Tonkovic , Hritz, Husár, Hollý 1
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 91

Vystúpenie obcanov

Primátor mesta - vyzval obcanov, ktorý chcú vystúpit nech vystúpia.
Nevystúpil žiadny obcan Zlatých Moraviec.

K tomuto bodu prišiel poslanec Rumanko.

K bodu 101

Rôzne

Primátor mesta - dal slovo tým poslancom, ktorí chcú predložit nieco do bodu rôzne.

Poslanec Hollý - uviedol, že v rámci recyklácie sú v niektorých obciach zberné nádoby na
zber použitých batérii, co by bolo vhodné aj v Zlatých Moravciach napr. na školách, na MsÚ
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a zvýšit povedomie obcanov.
Poslanec Husár - uviedol, že bol vyhlásený projekt na zber batérii, ktorý beží už druhý rok a
ich škola sa do toho zapojila a zbernú nádobu na batérie a monoclánky majú a v prípade
potreby kontaktu je k dispozícii.
Primátor mesta - požiadal Ing. Latiku, aby sa s poslancom Husárom spojil a zabezpecil, aby
tieto zberné nádoby boli pre obcanov dostupné v Zlatých Moravciach.

K bodu 11/
Diskusia

Primátor mesta - požiadal tých poslancov, ktorí chcú vystúpit v diskusii, aby sa prihlásili
a dal im slovo.

Poslanec Husár - podakoval za pomoc a dobrý prístup Ing. Latikovi, pánovi Hudákovi pri
niektorých problémoch týkajúcich sa výstavby ihriska.

K bodu 12/

Interpelácie poslancov

Primátor mesta - požiadal tých poslancov, ktorí chcú predložit svoje interpelácie, aby
sa prihlásili a dal im slovo.
Poslanec Chládek - interpeloval primátora v súvislosti s menovaním zástupcu nácelníka
MsP. Na 6. MsZ bola schválená funkcia zástupcu nácelníka MsP, s tým že v tomto bode
navrhoval, aby sa upravila aj organizacná štruktúra, kde malo byt schválené, aby zástupcu
nácelníka menoval sám nácelník MsP, k comu mu bolo povedané, že v zákone to tak je dané.
Takže sa pýtal, preco teda na druhý den bol menovaný zástupca nácelníka MsP primátorom
Mesta Zlaté Moravce v rozpore so zákonom.
JUDr. Vozárová - odpovedala, že uvedené preverovali v zákone o Obecnej polícii aj ako to
je upravené v organizacnom poriadku Mestskej polície. Na minulom MsZ zastupitelstvo
schválilo zmenu organizacnej štruktúry s tým, že schválilo funkciu stáleho zástupcu
nácelníka, tak ako to predpokladá zákon, co bolo doriešené a zapracované v organizacnom
poriadku MsP. Po preverení zákona o Obecnej polície a zákonníka práce a dalších
príslušných právnych predpisov máme za to, že kompetenciu obsadzovat túto funkciu má
primátor, nakolko zástupca nácelníka MsP je zamestnanec Mesta Zlaté Moravce a primátor
má právo a kompetenciu obsadit toto miesto.
Dalej uviedla, že súcasný zástupca prešiel aj výberovým konaním, takže nevidí dôvod
nezákonného obsadenia tohto miesta.
Poslanec Chládek - uviedol, že nie je spokojný s týmto vysvetlením, nakolko príslušníka

MsP presne pomenúva zákon a ten hovorí aj o tom, že na nové miesto príslušníka MsP má
právo sa zúcastnit výberového konania každý kto má podanú žiadost, ktorých je
zaevidovaných vyše dvadsat a pán Takác bol vybraný .na výberovom konaní na nácelníka
MsP. Takže takéto vysvetlenie považuje za zavádzajúce.
JUDr. Vozárová - vysvetlila, že zákon hovorí o tejto funkcii z dvoch pohladov a to
z pohladu stáleho zástupcu, ktorého má v plnej kompetencii menovat zamestnávatel a potom
tu máme d'alší spôsob kreovania zástupcu nácelníka, ktorý je menovaný nie ako stály, ale
ktorý je menovaný samotným nácelníkom MsP. Takže sú to dve rozlicné veci, ktoré netreba
dávat dokopy.
Poslanec Chládek - uviedol, že z tohto nech si urobí každý svoj názor, ale na uvedenú vec sa
musí reagovat a podá podnet na prokuratúru za porušenie zákona o Obecnej polícii.
Poslanec Chládek - dalej interpeloval stav oficiálnej internetovej stránky Mesta Zlaté
Moravce. Uznal, že nové vedenie mesta urobilo nejaké pozitívne zmeny, ale objavil sa tam
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oficiálny mestský blog INFO, na ktorom by nemal byt problém reagovat na uverejnené
clánky, co sa nedeje asi mesiac. Podal návrh, aby sa prijalo uznesenie, že pokial nebude
možné reagovat na clánky na tomto blogu, stiahnut tento blog z oficiálnej stránky mesta.
Má informácie, že je pripravená nová oficiálna stránka mesta, tak sa pýta preco sa neotvorí
táto nová, ktorá je vraj lepšia a uviedol, že mali by mat právo poslanci a ludia co do toho
chcú hovorit, právo hovorit, hlavne co sa týka obsahovej stránky tejto internetovej stránky.
Dalej znova apeloval na to, aby sa prijalo uznesenie, Zlaté Moravce INFO budú pozastavené
pokial sa nebude dat reagovat na uverejnené clánky.
Primátor mesta - uviedol, že na uvedené interpelácie bude odpovedat písomne.
Poslanec Husár - uviedol, že na minulom MsZ interpeloval problém parkovania v blízkosti
výstaby TESCA. Obyvatelia Duklianskej ulice c. 3,5 atd sú obmedzovaný parkovaním.
TESCO si opáskovalo mestský pozemok a obyvatelia sú nútený porušovat dopravné predpisy
tým, že je tam zákaz odbocenia a oni nemôžu vstupovat do svojich pozemkov. Dalej uviedol,
že na mestskom pozemku sa opätovne prepadla zem, kde trcí kanál. Bol by rád, keby sa táto
situácia riešila.

Poslanec Rumanko - požiadal o informácie ci obcania na ul. l.mája sú oslobodení od
platenia smetného.
Poslanec Škvarenina - uviedol, že na financnej komisii sa rozhoduje o oslobodení
odpustenia nejakých poplatkoch, ale väcšinou sú to obcania, ktorí majú na to dôvod, že tú
nebývajú, ale žiadne žiadosti od spomínaných spoluobcanov nemajú.
Poslanec Rumanko - reagoval na uvedené, že sú obcania tohto mesta zamestnaní aj
v zahranicí a stáva sa, že úradníci žiadajú potvrdenia, že pracuje v zahranicí a potvrdenie
o pobyte, co ked' sú viacerí v prenájme môže byt problém zabezpecit. Dalej uviedol, že
navštívi s obcanom, ktorý má takýto problém kompetentných a dúfa, že nájdu riešenie.
Poslanec Hollý - uviedol, že aj v minulosti bola podaná hromadná žiadost rómskych
obcanov o odpustenie poplatkov, comu nebolo vyhovené. Dalej uviedol, že mesto má
schválené VZN, ktoré stanovuje pravidlá, ktoré musia byt splnené k odpusteniu poplatkov.
Poslanec Rumanko - interpeloval Technické služby na kosenie trávy v meste, kde na
niektorých miestach to vyzerá ako kosenie jastrabej lúky, nie je to vyhrabané a ani pekné,
vyzerá to len tak zošlahané. Nevie ci je to problém techniky, ak je mesto by mohlo
zabezpecit kvalitnejšie zariadenie, ktorým by sa uvedené práce vykonávali poriadnejšie.
Ing. Latika - uviedol, že kosenie má na starosti pán Tomajko, riaditel Záhradníckych
služieb, ktorý je momentálne na dovolenke.
Poslanec Chládek - opätovne požiadal prijat uznesenie, týkajúce sa" Info", s odôvodnením,
že sú na nej informácie, ktoré sa ho dotkli a nemôže na ne reagovat.
Primátor mesta - požiadal poslancov, aby mohla vystúpit pani Rosinská.

Hlasovanie za vystúpenie p. Rosinskej k info stránke
Za: 15 /Kluciar, Chládek, Zachenský, Boršc, Galaba, Madola, Babocká, Vicianová,
Škvarenina, Lisý, Tonkovic , Hritz, Husár, Hollý, Rumanko/
Proti: O

Zdržali sa: O

Lubomíra Rosinská - poslancovi Chládekovi vysvetlila zmenu, ktorá nastala a náležitosti
fungovania stránky s upresnením, že každý obcan sa môže zaregistrovat na Facebook a cez
uvedenú sociálnu siet vstupovat na stránku a takto reagovat na danú problematiku. Pricom
spomenula, že dôvodom tohto opatrenia je zníženie vulgarizmov používaných v komentároch
tým, že sa predpokladá uverejnovanie komentárov pod vlastnou identitou. Mesto potrebuje
informácie a podnety od obcanov k lepšiemu rozhodovaniu a reagovaniu vedenia mesta, ale
má aj zodpovednost za úroven vyjadrovania na tomto mestskom blogu, z dôvodu prepojenia
z oficiálnej stránky Mesta Zlaté Moravce.
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Poslanec Chládek - aj napriek tomuto vysvetleniu horlivo žiadal o možnost reagovania bez
zaregistrovania na Facebook, alebo zrušenie prepojenia z oficiálnej stránky mesta na "Info
Primátor mesta - prislúbil, že zabezpecí, aby od zajtrajšieho dna obcania mesta mohli
reagovat na príspevky aj bez zaregistrovania na spomínanú sociálnu siet aj ked si myslí, že
sa tým podporí väcšia šanca vystupovat v anonymite a vulgárne sa vyjadrovat.

K bodu 13/
Schválenie uznesenia

Primátor mesta poprosil návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupitelstvo
o prijatých respektíve neprijatých uzneseniach z dnešného zastupitelstva.
Poslanec - predseda návrhovej komisie uviedol, že všetky schválené uznesenia na 7.
Mestskom zastupitelstve boli premietané a nasledovalo hlasovanie za schválenie všetkých
uznesení.

Uznesenie c. 120/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 7.7.20 II

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7.zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 7.zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

Uznesenie c. 121/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 7.7.20 II

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: p. poslanca Eriku Babockú a p. poslankynu PharmDr. Bc. Ivonu
Vicianovú zo 7. zasadnutia MZ konaného dna 7.7.2011

V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011
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Uznesenie c. 122/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 7.7.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
volí

za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Škvareninu, za clenov Ing. Ladislava Boršca
a Jozefa Tonkovica

V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

Uznesenie c. 12312011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 7.7.2011

Návrh na predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt
"Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých
Moravciach a mikroregióne Tríbecsko"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt
"Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach
a mikroregióne Tríbecsko"

schvaluje
a.) predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt "Rozšírenie a

intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach a
mikroregióne Tríbecsko"

b.) spolufinancovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 9 950 Eur.

V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

Hlasovanie za schválenie všetkých uznesení sa konalo hlasovaním
Za: 14 /Kluciar, Chládek, Zachenský, Boršc, Galaba, Madola, Babocká, Vicianová,
Škvarenina, Tonkovic , Hritz, Husár, Hollý, Rumanko/
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatovaL že predložené uznesenia boli schválené.
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K bodu 10
Záver

Primátor mesta - podakoval všetkým poslancom mestského zastupitelstva a obcanom
mesta, že sa zúcastnili 7. mestského zastupitelstva a zasadnutie ukoncil.

Zlaté Moravce 7. júla 2011
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Erika Babocká

overovatel zápisnice
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Mestský úrad. ul. 1. mája 2. 95301 Zlaté Moravce

Prezencná listina

z 7. zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 7.7. mája 2011

v zasadacke Mestského úradu v Zlatých Moravciach

Primátor Mesta:
Ing. Peter Lednár CSc.

Prednosta MsÚ:
Ing. Ján Jamrich

Právny zástupca:
JUDr. Pavol Kollár

Poslanci MZ:

1. Erika Babocká

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

4. Ing. Peter Hollý

5. Ivan Hritz

6. PaedDr. Dušan Husár

7. Ludovít Chládek

8. Ing. Viliam Rumanko

9. Vladimír Kluciar

10. Ing. Peter Lisý
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11. Ivan Mado1a

12. PaedDr. Pavol Petrovic

13. Mgr. Pavel Šepták

14. Ing. Jozef Škvarenina

15. Ing. Ladislav Boršc

16. JozefTonkovic

17. Mgr. Denisa Uhrinová

18. PharmDr. Ivona Vicianová

19. Miroslav Záchenský
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Prizvaní a hostia:

Mgr. Ivan Hritz

MUDr. Nina Homiaková

Ing. Jozef Latika

Marián Tomajko

Ing. Mária Sýkorová

Ivan Horvát

Bc. Peter Kereš

JUDr. Mária Vozárová

Ing. Jana Mesková

Ing. Eva Struhárová

Ing. Adriána Chrenová

Mgr. Danuša Hollá

PaedDr. Klaudia Ivanovicová

Bc. Štefan Nociar

Ing. Ivan Jedl'ovský

Ing. Michal Borkovic
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