
Uznesenie č. 34/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 3. zasadnutí MZ konaného 
dňa 06.02.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

V,,ÚDr<r1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 35/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú ap. poslanca Ing. Jána 
Adam ca 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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~------~ Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 36/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka 
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú ap. poslanca Ivana Madolu 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

v?(f)f?/' 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 37/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 3. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 3. MZ podľa pôvodného nár hu 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(/ _f' <Dl( t/ ; / 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 38/2015 
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06. 02.2015 

Odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na základe vlastnej 
žiadosti 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 pána Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa 
tejto organizácie a to ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie 
odvoláva 
riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 pána 
Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa tejto organizácie a to 
ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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\ Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 39/2015 
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06. 02.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické 
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
a Mestské stredisko kultúry a športu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické 
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
a Mestské stredisko kultúry a športu 
schvaľuje 

Návrh na vykonanie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, 
Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské 
stredisko kultúry a športu 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu v mestských 
podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu za obdobie od 
1.1.2012 do 31.12.2014 s tým, že na najbližšie plánované rokovanie mestského 
zastupiteľstva predloží predbežnú správu o stave vykonávanej kontroly pre každý 
mestský podnik za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2014. Rozsah kontroly vykoná v 
nasledovnom rozsahu: 

1. Predmet činnosti (doložiť štatút alebo zakladaciu listinu) 
2. Počet zamestnancov 
3. Organizačná štruktúra - označenie pozície, náplň práce, mzda 
4. Výška príspevku od Mesta za rok 2014, 2013, 2012 
5. Výdavky (spolu) za roky 2014, 2013, 2012 
6. Iné príjmy (spolu) (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013, 2012 
7. Výdavky za roky 2014, 2013, 2012 rozdeliť podľa nasledovných kritérií: 

a. výdavky , ktoré pripadajú na jednotlivé činnosti podľa bodu 1 
b. výdavky na prevádzkové náklady (ich štruktúra - za energie, za nájom„.), 

výdavky na mzdy, ostatné výdavky 
8. Iné príjmy (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013,2012 - uviesť štruktúru 

príjmov, t.j. zoznam činností a služieb spolu s výškou príjmov, a to za roky 
2014,2013,2012, spolu so zmluvami alebo objednávkami, na základe ktorých 
došlo k zaplateniu služby 

9. Analýza výdavkov podľa bodu 7.a. - Pri každom výdavku uviesť na základe akej 
zmluvy alebo objednávky boli výdavky uhradené, a v prípade, že išlo o obstaranie 
tovarov a služieb- skontrolovať, či prebehlo verejné obstaranie v súlade so 
zákonom 

1 O. Zoznam dlžníkov- s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátumu splatnosti 
neuhradenej pohľadávky, celkom výšky dlhu, poznámky, či prebieha exekučné 
konanie 



11. Zoznam subjektov, voči ktorým má mestský podnik záväzky (aj banky)
s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátum splatnosti, celková výška dlhu, 
poznámka, či už prebieha exekučné konanie 

12. Návrh konkrétnych opatrení 

ukladá 
riaditeľom mestských podnikov Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry 
a športu: 

a) poskytnúť hlavnému kontrolórovi súčinnosť pri vykonávaní predmetnej kontroly 
predložiť 

b) predložiť mestskému zastupiteľstvu do 20.2.2015 správu o činnosti mestského 
podniku v nasledovnom rozsahu: 

1. Aké sú silné stránky mestského podniku ? 
2. Čo sú slabé stránky mestského podniku ? 
3. V ktorých oblastiach je možné znížiť náklady podniku a aké by to malo dôsledky? 

4. Aké sú plánované investície a rozvoj mestského podniku na rok 2015 a do roku 2018? 
5. Návrh odporúčaných konkrétnych opatrení s určením zodpovedných osôb a časového 

harmonogramu na ich prijatie na 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 40/2015 
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06. 02.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní v mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dňa 
06.02.2014 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej 
nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
schvaľuje 

návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní zákaziek právne služby 
v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

ukladá 
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu verejných obstarávaní 

zákaziek právne služby v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015, 

povinnosť do 24.02.2015 vypracovať podrobnú správu o kontrole verejných 
obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05 .02.2015, ktorá musí okrem iných 
skutočností obsahovať prílohu s nasledujúcimi informáciami: 

a) menný zoznam členov všetkých výberových komisií na zákazky právne služby, 
b) zoznam uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky právne služby, 
c) kópie všetkých ponúk uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky 
právne služby, 
d) kópie súťažných podmienok všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne služby, 
e) kópie všetkých protokolov z vyhodnocovania verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
f) kópie komisionálnych vyhodnotení všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby. 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

</ / Óft/} 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 


