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Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Zápisnica 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 23.4.2015 o 16.00 hodine 
v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Ospravedlnení: Ing. Ján Adamec 
JUDr. Pavel Dvonč 
PaedDr. Dušan Husár 
Pharm.Dr. JUDr. Ivona Vicianová 

Program: 
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. l-6MZ-20 I 5) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Zlatých 

Moravciach (mat. č.2-6MZ-2015) 
11. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 

(mat. č.3-6MZ-2015) 
12. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej 

školskej jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2015/2016 (mat. č.4-6MZ-2015) 

13. Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 
2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
(mat. č.5-6MZ-20 I 5) 

14. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.6-6MZ-2015) 

15. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017 (mat. č.7-6MZ-2015) 

16. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.8-6MZ-20 I 5) 

17. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017 (mat. č.9-6MZ-2015) 

18. Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016a2017 (mat. č.10-6MZ-2015) 
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19. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 s výhľadom na roky 20I6a2017 (mat. č.11-6MZ-2015) 

20. Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta (mat. č. 12-6MZ-2015) 
21. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 

Moravce (mat. č.13-6MZ-2015) 
22. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta č. 1112013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č. 14-6MZ-2015) 

23. Prerokovanie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat. č. l 5-6MZ-2015) 
24. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č. l 6-

6MZ-20l5) 
25. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 
v k.ú. Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.17-6MZ-2015) 

26. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej 
ulici č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.18-6MZ-2015) 

27. Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok 
vyhlásených uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na 
zrušenie predaja na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže schváleného 
uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 týkajúci sa predaja 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné č. 460, 
a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na Sládkovičovej 
ulici v Zlatých Moravciach (mat. č.19-6MZ-2015) 

28. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2 (mat. č.20-
6MZ-20l5) 

29. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou -
Hosť ovce - prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 5691/ l (mat. č.2 l-
6MZ-2015) 

30. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
(mat. č.22-6MZ-20 I 5) 

31. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 (mat. č.23-
6MZ-20l5) 

32. Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy (mat. č.24-6MZ-
2015) 

33. Vystúpenia občanov 
34. Rôzne 
35. Diskusia 
36. Interpelácie poslancov 
37. Schválenie uznesenia 
38. Záver 



Pred oficiálnym otvorením mestského zastupiteľstva pani primátorka, Ing Serafina 
Ostrihoňová, rozdala obálky s čiastkou 50 Eur trinástim občanom. Jedná sa o poslaneckú 
odmenu Nitrianskeho samosprávneho kraja primátorky mesta. Obálky s finančnou 
čiastkou boli rozdané občanom, o ktorých je primátorka mesta presvedčená, že pomoc 
potrebujú. 

K bodu 11 
Otvorenie a procedurálne veci 

Primátorka mesta poďakovala za priestor, ktorý mohla využiť na odovzdanie 
finančnej čiastky občanom. Spomenula prípady ľudí, ktorí si doslova chceli siahnuť na 
život, keďže ich rodiny sa dostali do veľmi zlej finančnej situácie v súvislosti s krachom 
firmy veľmi blízkych rodinných príslušníkov. Tiež jej nebola ľahostajná finančná situácia 
matky s dcérou, vysokoškoláčkou, ktoré žijú zo sumy len 180 Eur. Primátorka mesta 
navštívila aj pani v Dome opatrovateľskej služby, ktorá bola okradnutá, ale žiaľ, nemohla 
prísť osobne, nakoľko je nepohyblivá. Primátorka mesta vyslovila presvedčenie, že bude 
šťastná, ak si budeme pomáhať. Konanie dobra je pre primátorku nebom. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - privítala všetkých prítomných 
pánov poslancov, poslankyne, pána prednostu, pani zástupkyňu, pani právničku, 

náčelníka mestskej polície, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných 
a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov mestského úradu a všetkých 
Zlatomoravčanov na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23. apríla 
2015 so začiatkom o 16- tej hodine. 

Hneď na úvod by chcela primátorka mesta zareagovať na dezinformáciu, ktorá sa 
šíri medzi občanmi nášho mesta a predniesla nasledovný príhovor: 

Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia nášho mesta, vážení kolegovia! 

Dovoľte mi, prosím, na úvod tohto zasadnutia v krátkosti zareagovať na 
dezinformácie, ktoré sa v našom meste v poslednom období šíria v súvislosti so zámerom 
energetického zhodnocovania plastov. Myslím, si, že boj proti - ľudovo povedané 
„spaľovni plastov" je prioritným záujmom všetkých nás a preto mi nedá na tieto klamstvá 
nereagovať. 

Je verejne známe, že ja osobne i mestské zastupiteľstvo sme opakovane 
deklarovali náš záujem bojovať proti tomuto zámeru. Viackrát som sa vyjadrila, či už na 
verejnosti alebo prostredníctvom médií, že striktne odmietam v našom meste realizáciu 
tohto zámeru. Preto ma doslova šokovali vyjadrenia niektorých ľudí, ktorí mi povedali, 
že som mala zmeniť svoj názor na tento zámer a dokonca ho podporiť. Mám informácie, 
že sú medzi nami ľudia, ktorí si naozaj myslia, že tým, že som sa na verejnom 
zhromaždení obyvateľov konanom dňa 31.3.2015 k téme spaľovania plastov nevyjadrila, 
tak som sa rozhodla „otočiť kabát" a proti spaľovni plastov viac nebojovať. Toto však 
rázne odmietam! 

Považujem za zásadné a mimoriadne dôležité uviesť, že zvolanie zhromaždenia 
obyvateľov obce je podľa zákona o obecnom zriadení výlučne v kompetencii mestského 
zastupiteľstva. Z tohto dôvodu som nechcela zasahovať do kompetencie mestského 
zastupiteľstva a chcela som nechať priestor nášmu mestskému zastupiteľstvu a našim 
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poslancom, aby s verejnosťou o tejto téme hovorili. Na toto zhromaždenie som bola 
pozvaná iba ako hosť. To, že som sa na tomto zhromaždení verejne nevyjadrila, však 
neznamená, že som zmenila názor! Preto chcem opakovane deklarovať a všetkých Vás 
ubezpečiť, že pokým budem žiť, budem využívať všetky prostriedky a silu na bojovanie 
proti tomuto zámeru. Fabriku na energetické zhodnocovanie plastov v Zlatých 
Moravciach striktne odmietam a NIKDY NEPODPORÍM!!! 

K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za zapisovateľku na 6. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23. apríla 2015 určuje Ingrid 
Streďánsku. 

K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za overovateľov zápisnice 
zo 6 zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. apríla 2015 určuje pani poslankyňu 
Mgr. Denisu Uhrinovú a pána poslanca RNDr. Jozefa Palušku. 

K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová uviedla, že zo 6. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23. apríla 2015 sa ospravedlnili nasledovní 
poslanci: Ing. Ján Adamec, JUDr. Pavel Dvonč, PaedDr. Dušan Husár a Pharm Dr. JUDr. 
Ivona Vicianová. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 

K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za členov návrhovej 
komisie navrhuje: 

za predsedu: p. poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca ap. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu návrhovej 
komisie: poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca a p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna 

Primátor ka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 12 (Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Madola, 

Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 12 (Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie a požiadala poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho predniesol 
a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme spolu s 
návrhom uznesenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - odovzdala slovo poslankyni PaedDr. 
Klaudii lvanovičovej. 

1. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej - na stiahnutie bodu č. 1 O 
pôvodného programu „Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach" . 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie návrhu PaedDr. Klaudie lvanovičovej na stiahnutie bodu č. 1 O pôvodného 
programu „Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach" a spýtala sa, kto je: 
Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Šíra, Švajčík, Uhrinová ) 
Proti: 1 (Petrovič) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

2. Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna - na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie zrušenia Uznesenia č. 61 /2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zl. Moravce - 40 bj -
NNk". 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie za zaradenie bodu „Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 61 /2015 
a zrušenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská 
Distribučná, a.s." a spýtala sa, kto je: 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania. 

3. Návrh o. ooslanca Mgr. Michala Cimmermanna - na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská 
Distribučná,a.s. „ za bod navrhovaný pred ním. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie za zaradenie tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania a dala 
hlasovať, kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala. že predložený 
poslanecký návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania. 

4. Návrh p. poslankyne Mgr. Uhrinovej - návrh na Zverenie majetku mesta do správy 
Mestskej nemocnice profesora MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova 4, Zlaté Moravce - zaradenie do bodu programu za bod č. 22. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie za zaradenie tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania a dala 
hlasovať, kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania. 
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5. Návrh p. poslankyne Mgr. Uhrinovej - Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc, Zlaté Moravce, Bernolákova č. 
4, Zlaté Moravce na projekte „Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" -
zaradenie do bodu programu rokovania. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie za zaradenie tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania a dala 
hlasovať, kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 

· Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že návrh programu zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva je premietaný a požiadala poslancov MsZ o hlasovanie za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 6. 
MZ. 

Prímátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala, kto je: 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený program 
rokovania 6. Mestského zastupiteľstva bol poslancami mestského zastupiteľstva 

schválený. 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-6MZ-2015) 
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9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ (mat. 

č.3-6MZ-2015) 

11. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 (mat. č.4-6MZ-2015) 

12. Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-
2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 (mat. č.5-
6MZ-2015) 

13. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.6-6MZ-2015) 

14. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017 (mat. č.7-6MZ-2015) 

15. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 a 2017 (mat. č.8-6MZ-2015) 

16. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 
a 2017 (mat. č.9-6MZ-2015) 

17. Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č. l 0-6MZ-2015) 

18. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č. I l-6MZ-2015) 

19. Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta (mat. č.12-6MZ-2015) 
20. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 

Moravce (mat. č.13-6MZ-2015) 
21. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta č . 1 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-6MZ-2015) 

22. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 

23 . Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte 
„Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce". 

24. Prerokovanie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat. č.15-6MZ-2015) 
25. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.16-6MZ-

2015) 
26. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. 
Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. 
č.l 7-6MZ-2015) 

27. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej 
ulici č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. I 38/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. l 8-6MZ-2015) 

28. Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok 
vyhlásených uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie 
predaja na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 89112014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo 



vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov 
parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/ 1, na Sládkovíčovej ulici v Zlatých Moravciach 
(mat. č.l 9-6MZ-2015) 

29. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2 (mat. č.20-
6MZ-20l5) 

30. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou -
Hosť ovce - prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 569111 (mat. č.2 l -
6MZ-20l5) 

31. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
(mat. č.22-6MZ-2015) 

32. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 (mat. č.23-
6MZ-20l5) 

33. Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy (mat. č.24-6MZ-2015) 
34. Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č.6 l/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba 
„Zlaté Moravce-40bj-NNk 

35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce-40bj-NNk" 

36. Vystúpenia občanov 
37. Rôzne 
38. Diskusia 
39. Interpelácie poslancov 
40. Schválenie uznesenia 
41. Záver 

K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala overovateľov zápisníc zo 4. 
a z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva p. poslanca Mgr. Cimmennanna, p. 
poslankyňu JUDr. Esterkovú a p. poslanca MUDr. Balca, aby podali stanovisko 
k zápisniciam. Nakoľko nebol prítomný z dôvodu ospravedlnenia druhý overovateľ 
zápisnice zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, p. poslanec JUDr. Dvonč, poprosila 
o zabezpečenie jeho stanoviska k zápisnici na ďalšom mestskom zastupiteľstve. 

Poslanec Mgr. Michal Cimmerrnann (overovateľ zápisnice zo 4. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva) - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu 
podpísal. 

Poslankyňa JUDr. Alžbeta Esterková (overovateľ zapISmce z 5. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva) - sa vyjadrila, že zápisnicu prečítala a na znak súhlasu 
podpísala. 

Poslanec MUDr. Oto Balco (overovateľ zápisnice z 5. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva) - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
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K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení 
zo 4. a z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na 4. Mestskom zastupiteľstve bolo prijatých 22 uznesení, 
z toho 15 uznesení je splnených a 7 uznesení sa priebežne plní. Na 5. Mestskom 
zastupiteľstve bolo prijatých 10 uznesení, z toho splnenýchje 9 ajedno sa priebežne plní. 

K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že odpovede na interpelácie 
boli podané priamo na Mestskom zastupiteľstve a na niektoré bolo odpovedané písomne. 
Prosím poslancov, ktorí majú záujem vyjadriť sa, aby sa prihlásili o udelenie slova. 

Pán poslanec Ing. Švajčík - vyjadril sa k odpovedi Ing. Kordošovej. S odpoveďou je 
vcelku spokojný, ale ešte niekedy sa za Ing. Kordošovou zastaví, chcel by v tejto 
problematike spolupracovať. Je rád, že pribudlo 22 podnikateľských subjektov, ktorí 
doteraz za komunálny odpad neplatili a pribudnú tak peniaze do mestskej pokladne. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala Ing. Švajčíkovi za veľmi 
pekný prístup k nastoleným problémom a za účasť na komisiách. Vyjadrila sa, že Ing. 
Švajčík prispieva rozumnými návrhmi, podobne ako teraz, keď prispel tým, že pribudlo 
22 podnikateľov, ktorí doteraz neplatili za komunálny odpad. 

Pani poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - poďakovala riaditeľovi Technických služieb 
za splnenie požiadaviek, ktoré jej občania dali a boli vybavené. 

Pán poslanec MUDr. Balco - dostal aj písomnú odpoveď na jeho interpeláciu ohľadne 
plánu hospodárskeho rozvoja mesta Zlaté Moravce do roku 2020. Plán sa ešte nezačal 
vypracovávať, nakoľko bola narušená vzájomná komunikácia medzi spoločnosťou, ktorá 
to má vypracovávať a Mestom. Ako bol informovaný na porade poslancov pred dvomi 
dňami, začína sa už na tomto pláne pracovať a verí, že plán bude vypracovaný v prospech 
mesta Zlaté Moravce pre ďalší budúci rozvoj. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala MUDr. Balcovi za 
informáciu, ktorú doplnila tým, že viacerí z poslancov napádali zmluvu za vypracovanie 
tohto plánu, nakoľko sa im javila suma za vypracovanie vysoká. Celá problematika sa 
vyjasnila a v priebehu troch mesiacov bude splnené to, čo sa zmluvne zaviazalo voči 
mestu. 
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K bodu 10/ 
Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
(mat. č.3-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila o bližšie informácie 
k tomuto bodu Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanom. 

Mgr. Horvát - informoval všetkých prítomných, že ZPOZ Zlaté Moravce funguje na 
základe dobrovoľnosti. Organizuje občianske obrady, slávnosti uskutočnené mestom. 
Členmi ZPOZ sú primátorka mesta, viceprimátorka mesta, poslankyňa MsZ, pracovníci 
Mestského úradu a ostatní členovia pracujúci v ZPOZ. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
ďalšieho nového člena - Ing. Eckhardtovú. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - bola by veľmi rada, keby bol záujem 
o členstvo v ZPOZ Ing. Eckhardtovej podporený, nakoľko ovláda umelecký prednes 
a veľmi rada recituje. Ing. Eckhardtová poprosila primátorku mesta o možnosť 
sprevádzať primátorku mesta na podujatiach organizovaných ZPOZ. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
schvaľuje 

Ing. Martu Eckhardtovú, MBA ako účinkujúcu zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala prítomných o hlasovanie, 
i..1oje: 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, In2. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala že bolo prijaté 
uznesenie a Ing. Eckhardtová bola schválená ako účinkujúca zúčastňujúca sa na obradoch 
ZPOZ. 

K bodu 11/ 
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej 
školskej jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2015/2016 (mat. č.4-6MZ-2015) 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej 
materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016" 
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Primátor ka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala slovo hlásiacej sa poslankyni 
PaedDr. Klaudii lvanovičovej. 

Pani poslankyňa PaedDr. Klaudia lvanovičová - vysvetlila prítomným, že bola podaná 
žiadosť na zaradenie súkromnej materskej školy Viktorka do siete škôl, ale nedali tam 
školskú jedáleň. Ministerstvo školstva by tak schválilo iba materskú školu. Treba najprv 
zrušiť staré uznesenie a potom schváliť nové uznesenie. 
Primátorka, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh na zrušenie uznesenia: 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej 
materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016~' 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.4.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie umesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy 
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 
ruší 
Uznesenie č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do 
siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: l3(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh na 
zrušenie uznesenia bol schválený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia: 

Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTOR.KA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
schvaľuje 
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žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o„ Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce o zaradenie Súkromnej materskej školy VlKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTOR.KA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy VJKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri 
MŠ VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady 
v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ 
súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že Súkromná materská škola VIKTORKA a Súkromná školská jedáleň pri MŠ 
YIKTORKA bude zaradená do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
20I6/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch 
september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy 
z vlastných zdrojov. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Jvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

KJučíar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 12/ 

Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-
2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 (mat. č.5-
6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - spýtala sa, či sú nejaké otázky. 
Prečítala návrh uznesenia, ktorý zároveň bol premietaný: 

Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 
2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konaného 
dňa 23.04.2015 
prerokovalo 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
berie na vedomie 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
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bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 

Primátor ka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 

Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Jvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrínová 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 13/ 
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.6-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - infonnovala prítomných, či má niekto 
otázky k tomuto bodu programu. O slovo sa prihlásil poslanec PaedDr. Petrovič. 

Pán poslanec, PaedDr. Petrovič - informoval, že sa jedná o prerokovávanie 
najz.ávažnejšieho dokumentu v tomu roku. Rozhodol sa nepodporiť schválenie rozpočtu, 
nakoľko sa budú schvaľovať aj rozpočty mestských podnikov a mestské podniky nemajú 
menovaných riaditeľov, ani nejaké vízie do budúcna. Čo sa týka rozvoja mesta, som proti 
tomu, keď sa vyberie na nájmoch nebytových priestorov 240.000 a nič sa neinvestuje, 
chýbajú mi tam investičné akcie. Odkedy sme zvolení, nič sa nepohlo. Akurát vedeniu 
mesta viac veríme, ale keď sa chceme pohnúť ďalej, musia sa určité veci zmeniť. Chýba 
plán, ak budú peniaze, na čo sa to použije. Musia sa principiálne zmeniť veci, aby sa 
mohlo pohnúť ďalej. Inak bude mesto upadať. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala za vysvetlenie, prečo 
nebude pán poslanec PaedDr. Petrovič hlasovať za rozpočet. 

Pán poslanec, Mgr. Michal Cimmermann - súhlasil so slovami poslanca PaedDr. 
Petroviča. Chcel by vyzvať všetkých poslancov, aby sa zamysleli, ako budú hlasovať. 
Nie sú tam investície, 90 % výdavkov je na mzdy, 10 % na energie, rozpočty nie sú 
rozvojové. V meste by sa malo šetriť, investície nie sú žiadne. Mestské budovy chátrajú. 
Ja dnes hlasovať nebudem za rozpočty. Vedenie mesta by malo vypracovať víziu ako sa 
bude ďalej rozvíjať. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala, že vízia bude spoločne 
vytvorená. 

Pán poslanec, Mgr. Cimmermann - dúfa, že budú vypočutí pri návrhoch. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Ivanovičová - ako predsedkyňa finančnej komisie sa 
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vyjadrila, že rozpočet sa tvoril veľmi ťažko. Len v januári zasadli a rozpočet už mal byť 
prijatý. Poprosila o schválenie rozpočtu, nakoľko sa ťažko vychádza len z 1112-tiny, aby 
sa mesto nedostalo do horšej situácie ako momentálne je so Záhradníckymi službami. 
Schválenie rozpočtov je veľmi dôležité. Ostatné veci sa doriešia. Každý sa mal možnosť 
k rozpočtom vyjadriť na finančnej komisii. 

Pán poslanec, Ing. Švajčík - doplnil PaedDr. lvanovičovú. Nesúhlasil s tým, že sa 
v meste nič nespravilo. Je málo finančných prostriedkov. Je však možnosť korigovať 
tieto financie v priebehu roka. Na komisiách sa rieši veľa problémov, často do neskorých 
hodín. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - vyslovila vďaku poslancovi Ing. 
Švajčíkovi, nakoľko sa zúčasťuje zasadnutí takmer všetkých komisií a zaujíma sa 
o problémy riešené v jednotlivých komisiách. 

Pán poslanec, Mgr. Michal Cimmermann - zaujímal sa, z čoho bude mesto investovať. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia Ivanovičová - informovala, že rozpočet treba 
najprv prijať a potom sa bude upravovať v priebehu roka. Zistia sa priority a podľa toho 
sa bude postupovať . 

Pani primátorka, Ing. Serafína Ostrihoňová - súhlasila s vyjadrením pani poslankyne 
PaedDr. Klaudie Ivanovičovej. Keď bude schválený rozpočet, na komisiách treba 
spoločne stanoviť priority. Zároveň dala príkaz právničke MsÚ, JUDr. Márii Vozárovej, 
aby pripravila príkazné listy pre riaditeľov mestských podnikov na 15 %-né šetrenie 
z rozpočtu mesačne, podľa toho budú aj hodnotení. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017 
b} Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
d) návrh na použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na 

roky 2016 a 2017 
schvaľuje 
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a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 2.730 Eur na úhradu výdavkov za 
rekonštrukciu vnútornej kanalizácie v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná 
v roku 2014 

c) použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta: 
• vo výške 31.600 Eur na úhradu výdavkov za rekonštrukciu vnútornej kanalizácie 

v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 2014 
• vo výške 7.260 Eur na úhradu výdavkov za nákup cisterny na zabezpečenie 

zásobovania vodou pre obyvateľov mesta na Martinskom brehu 

Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je : 

Za: 10 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 2 (Cimmermann, Petrovič) 
Zdržali sa: 1 (Paluška) 
Prezentm1aní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - skonštatovala. že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 14/ 

Nánb rozpočtu MsN prof. MĽDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017 (mat. č.7-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia: 

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.4.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocníce prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 11 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Šíra, Švajčík. Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: 2 (Paluška, Petrovič) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola. Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, In~. Serafína Ostrihoňo"·á - skonštatovala. že predloženv návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 15/ 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 a 2017 (mat. č.8-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.4.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu 
Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej kJasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 10 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 1 (Cimmermann) 
Zdržali sa: 2 (Paluška, Petrovič) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann. Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 
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Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostríboňová - skonštatovala. že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 16/ 

Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016 a 2017 (mat. č.9-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23 .04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 -2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 9 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 1 (Cimmermann) 
Zdržali sa: 3 (Paluška, Petrovič, Madola) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 17/ 
Návrh rozpočtu Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.10-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - sa spýtala, či má niekto otázky 
k tomuto bodu programu a dala slovo hlásiacemu sa pánovi poslancovi PaedDr. 
Petrovičovi. 
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Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - informoval prítomných, že v návrhu rozpočtu 
Technických služieb mu chýba infom1ácia, čo sa robí, aby sa separoval odpad. Bojuje sa 
proti spaľovni a nevidí návrhy na separovanie odpadu. Ďalej sa informoval, ako to bolo 
s prevádzkou kvetinárstva PROTEA. Ešte za bývalého vedenia žiadali kontrolóra mesta, 
ak je prevádzka stratová, nech sa zruší. Kontrolór mesta poslancov informoval, že ak 
bude vykazovať kvetinárstvo stratu, musí byť zo zákona zrušené. Zrazu bolo 
kvetinárstvo plusové a nemuselo byť zrušené. V návrhu rozpočtu Technických služieb je 
poznámka, že kvetinárstvo Protea nedokázalo vytvoriť zisk od svojho otvorenia a preto 
bolo toto stredisko a táto podnikateľská činnosť k 31.01.2015 zrušená .. Chcel by sa 
informovať, kto je zodpovedný za klamanie poslancov a zavádzanie - kontrolór mesta 
alebo riaditeľ Technických služieb? 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala slovo riaditeľovi Technických 
služieb, pánovi Branislavovi Vargovi, ktorý požiadal o slovo. 

Branislav Varga - riaditeľ Technických služieb - chcel len vysvetliť, že činnosť 
Technických služieb sa delí na hlavnú a podnikateľskú. Ak bola v mínuse jedna 
prevádzka, nemusela byť celá podnikateľská činnosť v mínuse. Toto asi nebolo 
pochopené. Zo zákona vyplýva, že ak príspevková organizácia mesta za svoju 
podnikateľskú činnosť vykazuje stratu, treba to napraviť, alebo zrušiť. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - chcel sa len vrátiť do roku 2013, kedy žiadali 
Technické služby, aby bolo stredisko zrušené, ak bolo stratové. Neviem, čí sme sa 
pozerali len na kvetinárstvo Protea alebo celú podnikateľskú činnosť. Tabuľky a čísla sú 
zahmlievajúce a neviem, či kvetinárstvo PROTEA vykazovalo stratu, alebo celá 
podnikateľská činnosť. Z toho dôvodu nevie posúdiť, či práve tento návrh rozpočtu je 
správny pre Technické služby mesta. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia Ivanovičová - informovala všetkých prítomných 
poslancov, ktorí neboli na skládke komunálneho odpadu, aby sa tam išli pozrieť. Podľa 

jej slov by bolo potrebné, aby sa vytvoril zberový dvor. Je veľký záujem, ako zo strany 
riaditeľa Technických služieb, tak i zo strany poslancov, aby sa urobil separovaný zber. 
Chceli by to riešiť na komisiách. Všetky mestá majú povinnosť odpad separovať, preto 
sa musia hľadať možnosti, ako to vyriešiť. Technické služby mali vyššiu požiadavku 
k rozpočtu, ale nebolo to umožnené, nakofko peňazí je málo. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - podala infonnáciu, že všetky mestské 
podniky mali vyššie požiadavky, čo sa týka rozpočtu, ale žiaľ, nebolo to možné. Stále 
ešte chodia faktúry za práce, ktoré boli dávno uskutočnené a mnohé predražené a nie sú 
uhradené. Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.4.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
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roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 20 I 5 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 11 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, 
Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 2 (Cimmermann, Petrovič) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík , Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala lng. Ivete Szobiovej, 
vedúcej oddelenia financií a rozpočtu, aj celému kolektívu tohto oddelenia za drinu pri 
zostavovaní rozpočtov Mesta a mestských podnikov. 

K bodu 18/ 
Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.11-6MZ-2015 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - otvorila diskusiu k tomuto bodu 
rokovania. 

Pán poslanec, RNDr. Jozef Paluška - podal poslanecký návrh, aby z položky útulok 
psov sa zobralo 5.000 z čiastky 10.000 a dalo sa do položky faktúry po lehote splatnosti. 
Podľa jeho názoru sa veľa dáva na útulok psov. Ako sa informoval, vo väčšine miest je 
táto čiastka pod 5.000 . 

Ing. Ľubomír Gábriš, riaditeľ Záhradníckych služieb - informoval prítomných, že 
v iných mestách sú to občianske združenia, ale v Zlatých Moravciach takéto združenie 
nie je, ktoré by to prevádzkovalo. V útulku sú dvaja zamestnanci, ktorí pracujú aj cez 
víkendy. Čiastku l O.OOO by neznižoval. 

Pán poslanec, Ing. Karol Švajčík - chcel tiež zareagovať. Pracovníci útulku často 
vykonávajú svoju prácu i navyše. V útulku je 50 psíkov a váži si prácu pracovníkov tohto 
útulku. Bolo by treba motivovať i mladých ľudí , ktorí by mohli byt' nápomocní týmto 
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pracovníkom útulku. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia lvanovičová - tiež si myslí, že by bolo treba skôr 
dať vyššiu čiastku. Pracovníci útulku sa snažia, treba ich podporiť 

Ing. Iveta Szobiová, vedúca oddelenia financií a rozpočtu - chcela by informovať 
prítomných, že rozpočet mesta bol schválený. V rozpočte mesta sú príspevky rozpísané 
na záväzné ukazovatele. Záhradnícke služby majú záväzný ukazovateľ pre útulok 1 O.OOO 
Eur. Musel by sa zmeniť rozpočet mesta, aj ukazovatele pre Záhradnícke služby. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala Ing. Szobiovej za 
vysvetlenie. 

Pán poslanec, log. Marek Holub - chcel reagovať, že dňa 31.3.2015 poslali mail pani 
Truchlíkovej, ktorá žiadala o navýšenie čiastky pre útulok. Čiastku určite netreba 
znižovať, nakoľko to je minimum, čo útulok dostane. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala pána poslanca PaedDr. 
Palušku o prečítanie uznesenia, ktoré navrhuje. Po opätovnom vysvetlení Ing. Szobiovej 
a jej neodporúčaní hlasovania za presun finančných čiastok v rozpočte, poslanec RNDr. 
Jozef Paluška stiahol svoj návrh. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala pánovi poslancovi, RNDr. 
Jozefovi Paluškovi za stiahnutie svojho poslaneckého návrhu a prečítala Návrh 
uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.4.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016- 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 9 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, Madola, 
Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 3(Cimmermann, Petrovič, Paluška)) 
Zdržali sa: 1 (Šíra) 
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Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovieová, 
Kľučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 19/ 

Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta (mat. č.12-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala o bližšie informácie Ing. 
Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu. 

Ing. Iveta Szobiová, vedúca oddelenia financií a rozpočtu - informovala, že tento bod 
programu súvisí so schváleným rozpočtom Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017. Účelový fond mesta bol tvorený z bežných príjmov 
mesta. Účelový fond mesta je navrhnuté zrušiť s účinnosťou k 30.06.20 I 5 s tým, že 
nevyčerpaný zostatok fondu k uvedenému dátumu bude prevedený na účet Rezervného 
fondu mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala Návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
ruší 
Účelový fond mesta s účinnosťou k 30.06.2015 s tým, že nevyčerpaný zostatok fondu 
k uvedenému dátumu bude prevedený na účet Rezervného fondu mesta 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O( 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválenv. 
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K bodu 20/ 
Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.13-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala Návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce 
schvaľuje 
Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce v zmysle dodatkov 

Primátorka mesta, log. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: 0( 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta. Ing. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 21/ 

Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala Návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného diía 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. l 1/2013 o určení výšky 
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dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/20l3 o určení výšk)' 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v zmysle predloženého 
návrhu 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová) 

Proti: O( 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 22/ 

Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa spýtala prítomných, či majú 
k tomuto bodu programu nejaké otázky. O slovo požiadala pani poslankyňa Mgr. Denisa 
Uhrinová. 

Pani poslankyňa, Mgr. Denisa Uhrinová - informovala všetkých prítomných 
poslancov, že materiály k tomuto bodu programu všetci obdržali a poprosila riaditeľa 
nemocnice o bližšie vysvetlenie tohto bodu programu. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák , riaditeľ nemocnice - ospravedlnil sa, že materiál bol 
dodaný poslancom narýchlo. Podmienkou, ktorá je daná výzvou, aby sa nemocnica 
mohla uchádzať o projekt je potrebné, aby majetok mestskej nemocnice bol zverený do 
správy mestskej nemocnice, nemôže ísť o nájom. Čo sa týka projektu, jedná sa 
o nenávratnú čiastku vo výške 1,2 milióna Eur. Nakoľko do nemocnice nešla takáto 
veľká investicia už vyše 20 rokov, je naozaj potrebné, aby sa pokúsili získať tieto 
prostriedky pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce a pacientov, ktorí prichádzajú do tejto 
nemocnice. Riaditeľ nemocnice vysvetlil, že na liste vlastníctva bude uvedené Mesto 
Zlaté Moravce, v správe príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce, t.j. Mestská 
nemocnica. K presunu majetku nedochádza, zásady hospodárenia platia naďalej. 

Riaditeľ nemocnice úctivo požiadal, aby to bolo schválené. Nakoľko sa spracováva 
projekt, aby nemocnica mohla byt' žiadateľom, je potrebné sa preukázať, že to je v liste 
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vlastníctva, ktorý je súčasťou žiadosti. Termín bol stanovený tak, že materiály nemohol 
riaditeľ nemocnice dať skôr. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - chcela by sa spýtať na všeobecné 
ustanovenia výzvy na strane 12 - podmienky z hľadiska vlastníctva a účelu využitia -
v prípade, že nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve žiadateľa, akoby tá nájomná zmluva bola 
daná na jednu úroveň ako správa. Prečo to musí byť výlučne v správe? 

JUDr. Ing. Martin Cimrák, riaditeľ nemocnice - sú špeciálne ustanovenia, kde je 
uvedené, že zdravotnícke zariadenie musí byt' na liste vlastníctva v správe. Dobrovoľne 
by túto tortúru nepodnikal, keby to naozaj nebolo potrebné. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - chcela by sa informovať, či v prípade 
zverenia nehnuteľnosti do správy plánuje riaditeľ nemocnice prehodnotiť súčasné 

nájomné zmluvy. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 1 riaditeľ nemocnice - všetky nájomné zmluvy musia byt' 
v súlade so zásadami hospodárenia mesta Zlaté Moravce. Nie je to v jeho kompetencii 
prehodnocovať tieto nájomné zmluvy. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - predpokladá, že sa budú robiť dodatky, 
keďže dôjde k zmene prenajímateľa. Nepôjde napríklad v prípade o VOX LAUR!, s.r.o. 
o vypovedanie zmluvy? 

JUDr. Ing. Martin Cimrák., riaditeľ nemocnice - pokiaľ bude VOX LAURI, s.r.o. 
súhlasiť s dodatkom, je v záujme všetkých, aby spolupráca pokračovala. 

Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - chcel by povedať svoje stanovisko. Nevidí problém 
zveriť majetok do správy mestskej nemocnice, aj záhradnícke služby majú svoj majetok 
v správe. Malo by sa to konečne zosúladiť. 

Pani zástupkyňa, MVDr. Marta Balážová - v komisii to bolo odmietnuté, nakoľko 
nikdy nebolo prezentované, že to je potrebné na získanie eurofondov. Nevidí sa jej, že sa 
to začalo riešiť krátko pred zastupiteľstvom. Taktiež sa s JUDr. Esterkovou zúčastnili tzv. 
výberového konania. Chcela si preveriť firmy, no riaditeľ nemocnice nezaslal žiadne 
podklady, ako sa dohodli, nakoľko si chceli preveriť tieto firmy. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák, riaditeľ nemocnice - v čase prejednávania zaradenia 
majetku nemocnice do správy, nevedel, že to bude podmienkou k žiadosti o projekt. 
Riešilo sa to vtedy z dôvodu, čo naznačil aj pán poslanec, Mgr. Šíra, zosúladenia 
mestských podnikov. Nebolo to vtedy pre nemocnicu dôležité. Čo sa týka druhej otázky, 
z dôvodu pracovných povinností nedoručil dohodnuté podklady, ktoré budú dňa 
24.4.2015 doručené p. zástupkyni, MVDr. Balážovej. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia lvanovičová - informovala, ako prednfčka 
finančnej komisie, že to bolo riešené dvakrát v komisii, no nebolo to schválené. Keďže sa 
jedná o projekt a bolo to teraz vysvetlené, podporí to. Poprosila však aj o názor hlavného 
kontrolóra, Ing. Borkoviča. 
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ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór - Bolo to preberané. Nič sa nemôže stať. Asi 
pred 8. rokmi bolo všetko v správe, do nájmu sa to dalo z toho dôvodu, aby sa ušetrili 
finančné prostriedky pre tie mestské podniky, ktoré si to dávali na odpisy . Navrhoval 
by, aby opäť mali mestské podniky svoj majetok v správe. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - zaujíma ju ešte jedna otázka, čo sa týka 
kritéria oprávnenosti formálneho charakteru - strana 11 výzvy - žiadosť musí byt' 
podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, či nemá riaditeľ nemocnice obavu, keďže nie 
je riadne ustanovený riaditeľ, že bude mesto nútené peniaze vrátiť, ak ich získa. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák, riaditeľ nemocnice - určite by nešiel do podvodu. Svojou 
slobodou ručí, že to je v poriadku. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - v prípade náhrad škôd, v prípadoch 
podpísania zmlúv, ktoré sa v minulosti podpísali a podľa nej niektoré sú neplatné, bude 
dôsledky znášať riaditeľ nemocnice. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - ubezpečil, že má poistenie a bude to z čoho pokryt', keby 
takýto stav nastal. 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta - prečítala návrh na uznesenia, ktorý je 
zároveň premietaný: 

Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 
23.4.2015 
prerokovt1lo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015, 
s účinnosťou od O 1. 05.2015: 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
nasledovný majetok mesta 

a ) b d d u ovy ve ene na L V • 346 7 d ' k ' Zl t . M c. ve ene v . u. ae oravce 
Pare. 

Popis 
Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo číslo cena k 30.4.2015 k 30.4.2015 

3 Interný pavilón 486 
2 487 

1 557 701,26 
930 

790,09 088,83 
7/2,7/3 Interno-chirurg.pavilón 491,2257 160 671,02 160 671,02 

712 Interno-chirurg.pavilón TZ 491 313 058,01 130 443,84 
182 

614,17 
717 Adm. budova riaditeľstva 492 43 813,52 43 813,52 
715 Gyn.-pôr. Pavilón 496 62 037,64 62 037,64 

716 Hospodárska budova-
501 2 900,19 2 900,19 

príjem 
25 BudovaOUM 505 4 750,45 4 750,45 
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7/16 Budova márnice 909 2 129,46 2 129,46 -
27 Budova starého výbraku 2255 4 721,40 4 721,40 -
29 Budova dielne - sklad 2256 8 778,03 7 810,14 967,89 
7/4 Odpadová jama 2258 168,86 168,86 -
7/8 Pivnica 2259 952,40 952,40 -

7/10 Garáže 2260 6 070,70 6 070,70 -
7113 Kotolňa 2262 282 593,01 218 259,73 64 333,28 
7115 Budova elektrocentrály 2263 34 108,21 27 681,71 6 426,50 
7/18 Budova vodárne 2264 2 464,65 2 008,11 456,54 

Spolu 3 417 007,64 2 232 120,43 1 184 887,21 

Pán poslanec, Ivan Madola - nie je mu celkom jasné, či sa nemôžu budovy predať, 
v prípade prenájmu na akú dobu sa môže prenajať? Nájomné zmluvy podliehajú na 
schválenie pani primátorke? 

JUDr. Ing. Martin Címrák, riaditeľ nemocnice - na prenájom do troch rokov stačí 
schválenie riaditeľa nemocnice, prenájom nad 3 roky schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Prímátorka mesta, Ing. Sefafína Ostrihoňová - prenájom všetkých budov musí byt' 
odobrený primátorom mesta, tak to bolo v minulosti. O slovo poprosila právnička mesta, 
JUDr. Mária Vozárová. 

JUDr. Mária Vozárová, právnička mesta - čo sa týka uzatvárania podnájomných 
zmlúv v prípade, že mesto je prenajímateľ a náš podnik (napr. nemocnica) je nájomcom, 
platí, že všetky podnájomné zmluvy uzatvára nájomca so súhlasom prenajímateľa. Čo sa 
týka správy, majetok je možné užívať na činnosti podľa zriaďovacej listiny. V prípade, že 
sa zverf majetok mesta do správy nemocnice, môže rozhodovať sám mestský podnik, to 
znamená - nemocnica v prípade prenájmu. Nie je potrebný súhlas zriaďovateľa. Ak bude 
zastupiteľstvo vyžadovať, môžu sa upraviť zásady hospodárenia. 

Pán poslanec, Ivan Madola - infonnoval sa, či je možné pripraviť zmenu zásad 
hospodárenia k 1.5.2015. 

JUDr. Mária Vozárová, právnička mesta - časovo to nie je možné, nakol'ko je 
potrebný čas na schvaľovanie a zverejnenie návrhu VZN, je tam potrebné dodržať lehoty. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - v prípade schválenia tohto návrhu by 
sa urobil doplnok na najbližšie zastupiteľstvo. Musí to potom každý podnik rešpektovať, 
aj v prípade, keď majetok už bol zverený do správy, platí to aj spätne. 

Pán poslanec, Ivan Madola - platí to pre zmluvy až od platnosti nového VZN? 

JUDr. Mária Vozárová, právnička mesta - Zásady platia pre všetky príspevkové 
organizácie, zmeny od platnosti nového VZN. 

Pani poslankyňa, Mgr. Denisa Uhrinová - chcela len pripomenúť, že aj záhradnícke 
služby majú majetok v správe. Nikto si neprenajme chirurgický pavilón, malo by sa to 
schváliť. 
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Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - nebolo by možné dať túto podmienku do zmluvy, že 
by sa zaviazal riaditeľ nemocnice pokiaľ by uzatváral nájomné zmluvy, aby podliehali 
schváleniu štatutára mesta. 

Pán poslanec, Ivan Madola - chcel sa informovať, či je podľa zákona relevantné dávať 
takéto podmienky do zmluvy o prenájme. 

JUDr. Mária Vozárová, právnička mesta - pokiaľ sa prijme uznesenie, aby riaditeľ 
nemocnice každú zmluvu predložil zriaďovateľovi, nedovolil by si riaditeľ nemocnice 
nerešpektovať toto uznesenie. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - poprosil, aby nové uzneseme bolo uvedené ako 
samostatné uznesenie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - navrhla prestávku, počas ktorej sa 
pripraví návrh na uznesenie s pani JUDr. Máriou Vozárovou, právničkou mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - prečítala už druhýkrát návrh 
uznesenia, ktorý bol súčasne premietaný a dala hlasovať, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O( 
Zdržali sa: O 
Prezentovani: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý 
nadväzuje na predchádzajúci a zároveň bol premietaný: 

Nakladanie s nehnuteľným majetkom zvereným do správy Mestskej nemocnice do 
prijatia zmien zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
povinnosť štatutárneho zástupcu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Zlaté Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným 
majetkom mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu 
zástupcovi zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien 
VZN Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
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ukladá 
štatutárnemu zástupcovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným 
majetkom Mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu 
zástupcovi zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien 
VZN Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týk~júcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
;: i ada 
prednostu Mestského úradu Mesta Zlaté Moravce zabezpečiť predloženie zmien VZN 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy na 
najbližšie plánované rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína OstrihoňoYá - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O( 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 23/ 
Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte 
„Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce''. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý 
zároveň bol premietaný: 

Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte 
„Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) predloženie žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/PO 1 /Ot Operačného 
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej 
nemocnice Zlaté Moravce" 
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b) financovanie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté 
Moravce" z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
súhlasí 
a) s predložením žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/PO 1/01 Operačného 
programu Zdravotnictvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej 
nemocnice Zlaté Moravce" 
b) s financovaním projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestsk~j nemocnice Zlaté 
Moravce" z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala. že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 24/ 

Prerokovanie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat. č.15-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala prítomných, že k tomuto 
termínu je upravovaný plat primátora podľa štatistických údajov, kedy sa upravuje 
koeficient výpočtu platov na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 

Primátorka mesta, Ing.Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Prerokovanie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
plat primátorky Mesta Zlaté Moravce 
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herie na vedomíe 
mesačný plat primátorky Mesta Zlaté Moravce vykonávajúcej funkciu v celom rozsahu 
vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve navýšený o 40% v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po 
zaokrúhlení vo výške 3.040,00 €s účinnosťou od 02.01.2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina OstrihoňoYá - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 25/ 
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Morayce (mat. č.16-6MZ-
2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala prítomných, že podobne 
ako plat primátora, je upravovaný aj plat hlavného kontrolóra, teda na základe 
štatistických údajov podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý 
zároveň bol premietaný: 

Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.682 € 
mesačne s účinnosťou od 01.01.2015. 

Primátorka mesta, log. Serafina Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala. že predloženv návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 26/ 
Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. 
Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.17-
6MZ-2015) 

Ing. Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň aj premietaný a otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, 
ktoré mesto vlastní v k. ú. Zlaté Moravce v LV číslo 7266, na pozemkoch - parcelách 
KN registra „E'' číslo 5134/2 o výmere 19 m~ v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 
m2 v kultúre orná pôda, pričom na podiel mesta pripadá dvakrát 7,92 m2

, t.j. celková 
výmera 15,84 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
ICO: 47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 
Chomutov, ČR a Miroslav Kamenický, Stavbaru 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 13 8/199 l Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2

, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 €, 
s ch v a ťuj e 
prevod spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní v k. 
ú. Zlaté Moravce v L V číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra „E" číslo 
5134/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda, 
pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2

, t.j. celková výmera 15,84 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
ICO: 47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kobout, Dostojevského 3929, 430 01 
Chomutov, ČR a Miroslav Kamenický, Stavbaru 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2

, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 € 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala slovo hlásiacim sa poslancom. 
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Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - poprosil, o vysvetlenie, čo bolo dojednané 
s investorom. 

Pán poslanec, Ing. Karol Švajčík - oboznámil všetkých prítomných, že s touto 
problematikou sa už mestské zastupiteľstvo zaoberalo, vtedy sa zdržali hlasovania. 
S investorom sa určité veci ujasnili a rozumne sa dohodli, bol daný aj prísľub zo strany 
investora na realizáciu chodníka pre chodcov, okrem iných dohodnutých vecí. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov, ak 
nie sú ďalšie otázky do diskusie k tomuto bodu rokovania, o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 27/ 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej 
ulici č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat. č.18-6MZ~2015) 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň aj premietaný a otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 23. 
04.2015 
prerokovalo 
návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy výťahovej šachty na 
nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 v Zlatých 
Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C" číslo 
2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom 
v meste a okolí 
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú 
Ing. Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na 
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dobu 10 rokov od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty 
nad strechou na náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním 
finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je 
navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR 
v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez 
ich preplatenia mestom 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých pos]ancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - prenájmu 
strechy výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej 
ulici č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele 
KN registra „C" číslo 2601123 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na 
liste vlastníctva číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu -
zlepšenie pokry1ia signálom v meste a okolí 
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú 
Ing. Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na 
dobu 10 rokov od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty 
nad strechou na náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním 
finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je 
navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR 
v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez 
ich preplatenia mestom 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Ing. Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta - dala slovo hlásiacemu sa pánovi 
poslancovi, RNDr. Jozefovi Paluškovi. 

Pán poslanec, RNDr. Jozef Paluška - informoval sa, ako sa vypočítala suma 2.000 
Eur. 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta - odpovedala, že na zasadnutí komisie 
bola pri prejednávaní tohto bodu suma 1.500 Eur, ale vďaka pani poslankyni, JUDr. 
Esterkovej, ktorá spomenula, že na niektorých činžiakoch sú nájmy vyššie, primátorka 
mesta sa ihneď telefonicky obrátila na zástupcov finny, ktorých žiadala o navýšenie tejto 
čiastky na 2.000 Eur. Ing. Kmeťovi zástupcovia firmy túto čiastku potvrdili, čiže 

v mestskej kase pribudne o 500 Eur viac, za čo je primátorka mesta vďačná. 
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Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia Ivanovičová - doporučila schváliť tento návrh, 
lebo opravia strechu, čo je veľké plus. 

Primátorka mesta~ Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 28/ 
Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok 
vyhlásených uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie 
predaja na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov 
parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
(mat. č.19-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň aj premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením MsZ 
v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 

89112014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby 
súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
využíva 
oprávnenie vyhlasovateľa a v súlade s bodom 10. súťažných podmienok 
ruší 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 
a podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže a súčasne ruší predaj na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schválený uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 
týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 

a) stavby súpisné číslo 460 (rodinný dom) nachádzajúci sa na pozemku 
parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané 
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plochy a nádvoria) - bývalý sklad ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých 
Moravciach 

b) pozemku parcely KN registra „C'', č. parcely 1825/2 o výmere 365 mi (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny/ 

c) pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1825/1 o výmere 1 334 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pred budovou, 
vedľa budovy a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici/, 
rusí 
a) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014zo dňa 18.09.2014 
b) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 zo dňa 13.11.2014 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, lnK. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 29 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou -
Hosťoyce - prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2 (mat. č.20-6MZ-
2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť1 a.s. so sídlom 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom -
členom predstavenstva, ktorá sa na Mesto Zlaté Moravce ako spoluvlastníka pozemku 
obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v súvislosti s verejnoprospešnou vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne 
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na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia 
schvaľuje 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 
zastúpená doc. lng. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. 
Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej 
stavby s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vodyu) a vo veci súhlasu 
so zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného 
potrubia, predmetom ktorých bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako spoluvlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania 
potrubia po jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 
250 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 
4465/2 druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 122 m2

, zapísanej v L V č. 
6840 v spoluvlastníckom podiele Mesta Zlaté Moravce, v podiele 7/100-in a 17/50-in, t.j. 
spolu v podiele 41/100-in v dÍžke cca 2 m 
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku ~ časti 
parcely reg. „E" č. 4465/2 v dÍžke cca 2 m v rozsahu podľa geometrického plánu 
skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať 
činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať 
terénne úpravy. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 rn od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej podielovým spoluvlastníkom je Mesto Zlaté 
Moravce a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese 
Zlaté Moravce, zapísaná v liste vlastníctva č. 6840 v podiele 411100-in na Mesto Zlaté 
Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 4465/2 o výmere 122 m2 

, druh pozemku trvalé trávne 
porasty. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom 
k tomu, že predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 
časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
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Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu k tomuto bodu 
rokovania. 

Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - poprosil, aby bolo občanom z Martinského brehu 
vysvetlené zodpovedným pracovníkom mesta, čo sa do budúcna plánuje v ich lokalite. 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - oboznámil všetkých prítomných, že spolu 
s pani zástupkyňou, MVDr. Martou Balážovou sa zúčastnili rokovania so 
Západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami Nitra. Pre vlastnícke vzťahy nebola 
riešená Hájová ulica. Mestský úrad mal v minulosti v tejto problematike konať a neboli 
by vznikli tieto nedorozumenia. Dohodli sa, aby mesto neprišlo o investíciu, musí 
spraviť územné konanie a stavebné konanie do konca roka. Bude vybudovaná šachta 
z prívodného potrubia DIN 250. Kým prídu investície, zoberú to na seba ZsVAK a 
zafinancujú to. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostríhoňová - poďakovala Ing. Miroslavovi 
Šlosárovi a dala slovo pani zástupkyni, MVDr. Marte Balážovej. 

MVDr. Marta Balážová, zástupkyňa primátorky - bolo to riešené v komisií výstavby 
a boli prizvaní aj pracovníci Západoslovenských vodární a kanalizácií Nitra. Jednanie so 
Západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami bolo korektné. Nevie, ako sa mohlo stať 
to, že v jednom územnom rozhodnutí boli moravecké ulice, v druhom, ktoré bolo 
zverejnené, to nebolo. Západoslovenské vodárne a kanalizácie poskytnú projektovú 
dokumentáciu, mestský úrad porieši stavebné konanie a územné konanie. Dúfa, že voda 
na ulici Hájovej bude. 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - pôjde pre projektovú dokumentáciu. Kvôli 
vlastníckym vzťahom bolo potrebné meniť trasu, nakoľko niektorí vlastníci nehnuteľností 
s tým nesúhlasili. Možno preto vypadla Hájová ulica. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostríhoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 
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K bodu 30/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba ,,Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody'') oa časť parcely registra „E'' číslo 5691/1 (mat. č.21-6MZ-
2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom -
členom predstavenstva, ktorá sa na Mesto Zlaté Moravce ako vlastníka pozemku obracia 
s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v súvislosti s verejnoprospešnou vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody'4 a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne 
na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 
zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. 
Ľubošom Koláríkom - členom predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej 
stavby s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu 
so zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného 
potrubia, predmetom ktorých bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubia po 
jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 
250 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku ~ časť parcely reg. „E" č. 
5691/l druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 10469 m2

, zapísanej v LV č. 
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, v dÍžke cca 1 O m 
~ povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti 

parcele reg. ,,E" č. 569111 v dÍžke cca 10 m v rozsahu podľa geometrického plánu 
skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
-vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať 
činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať 
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terénne úpravy. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou l ,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce 
a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísaná v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5691/1 o výmere 10469 m2 

, druh pozemku ostatné 
plochy. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom 
k tomu, že predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 

pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 
časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, k.10 je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 

Proti; O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Címmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 31 / 
Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície , , Zlatých Moravciach 
(mat. č.22-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 
zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
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Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 11 ( Balážová, Balco, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 

Proti: 1 (Cimmermann) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimme1111ann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Im!. Serafina Ostrihoňová - skonštatovaJa, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 32/ 
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 (mat. č.23-
6MZ-2015) 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta - otvorila diskusiu k tomuto bodu 
programu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 v predloženom 
znení 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 11 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík,) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: l3(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 
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K bodu 33/ 
Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy (mat. č.24-6MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy 
volí 
za členov Výboru mestskej časti Prílepy nasledovných členov: 
Predseda: Ing. Marek Holub 
Podpredseda: Ivan Hritz st. 
Tajomník: Ing. František Jamrich 
Členovia: JUDr. Terézia Borčinová, Irena Yencelová, Juraj Zelenka, Štefan Páleník 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 11 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Petrovič, Šíra, Švajčík) 

Proti: O 
Zdržali sa: 1 (Paluška) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 34/ 
Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č.61/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba 
„Zlaté Moravce-40bj-NNk 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň aj premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá tvorila prílohu 
tohto uznesenia, za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti 
so stavbou ,,Zlaté Moravce - 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných 
bremien odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii 
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stavby spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
ruší 
uznesenie č. 6112015 zo dňa 26.02.2015 a ruší Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim 
oprávneným v znení, ktorá tvorila prílohu tohto uznesenia, pričom bola uzatváraná za 
účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté 
Moravce - 40bj - NNk" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, Bratislava odplatne vo výške 
znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná, a.s„ 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňmrá - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 35/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce-40bj-NNk" 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 

prerokovalo 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
a Ing. Vladimírom Račekom PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce za účelom 
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté 
Moravce - 40bj - NNk '" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne vo 
výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 

schvaľuje 
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návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a Ing. Vladimírom 
Račekom PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce, IČO: 14106078 ako budúcim 
platiteľom v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj -
NNk" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava odplatne vo výške znaleckého 
posudku, ktorý bude spracovaný po realizádi stavby spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., predmetom ktorých budú vecné bremená spočívajúce v povinnosti 
budúceho povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na 
budúcich zaťažených nehnuteľnostiach: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby ajej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetíckých zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce 
a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „C" číslo 2601/1 o výmere 22 718 m2 

, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria 
- parcela KN registra „C" číslo 1107/1ovýmere1687 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
a zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „E" číslo 5619 o výmere 506 m2 

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „E" číslo 5689 o výmere 4787 m2

, druh pozemku ostatné plochy. 

Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 

pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien na podpis 

splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

K bodu 36/ 
Vystúpenia občanov 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu, do ktorej sa hneď 
prihlásila pani Laktišová. 

Pani Laktišová - pred dvomi dňami rozposlala materiály všetkým poslancom. Chcela by 
poďakovať tým, čo odpísali, ale aj tým, ktorí si ich prečítali. Jej rodina má problém už 
dlhodobo so stavbou pána Kabáta, ktorému bolo vydané územné rozhodnutie bez 
prizvania susedov ako účastníkov konania. Znovu ich mesto Zlaté Moravce neuviedlo 
ako účastníkov konania. Bolo porušené právo ustanovené zákonom. Podala žiadosť 
o štátny stavebný dohľad. Chcela sa spýtať pani primátorky, prečo nebola oslovená ako 
účastníčka konania. Pán podnikateľ pokračuje v stavbe, ktorá je už zrealizovaná asi tak 
na 86 percent. Podľa upozornenia obyvateľov Prílep v areáli ihriska sa vykonáva ďalšia 
stavebná činnosť . Prečo takisto to nebolo vyvesené na úradnej tabuli? Jedná sa 
o priemyselné stavby, ktoré im znehodnocujú ich rodinné domy. Ako účastníci konania 
sa nemohli brániť a stavby tam vyrastajú ako huby po daždi. Úradný postup nebol 
správny. Ide o nezákonné stavby. Prečo sa musia obracať na orgány činné v trestnom 
konaní? Prečo sa vedenie mesta správa benevolentne voči obyvateľom Prílep? Zaujíma to 
väčšinu obyvateľov Prílep. Podnikateľ chce opravovať cesty, ale predsa len tie, ktoré sám 
zničil. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - zúčastnila sa rokovania s nadriadeným 
stavebným orgánom z Nitry. Dvaja zástupcovia tohto orgánu vykonali kontrolu kvôli 
nečinnosti úradu v tejto záležitosti ( boli tam žiadosti pána podnikateľa) v posledných 
troch rokoch, videli všetky spisy. Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti pani 
zástupkyne MVDr. Balážovej, pána prednostu, Ing. Šlosára, Ing. Jedlovského a Ing. 
Uhlárovej. Ing. Uhlárová vydávala rozhodnutia. Primátorka mesta, Ing. Serafina 
Ostrihoňová dala slovo prednostovi MsÚ, aby sa vyjadril - keby tam bolo pochybenie zo 
strany mestského úradu, vrátia to späť na mestský úrad. V zápisnici bolo podpísané Jen 
to, čo bolo prejednávané, nič iné sa nepodpisovalo. 

Prednosta MsÚ, Ing. Miroslav Šlosár - štátny stavebný dohľad je určený na deň 
28.4.2015 o 13.00 hodine. Bola napísaná zápisnica z rokovania kvôli nečinnosti úradu, 
kvôli tomu tu boli pracovníci z nadriadeného orgánu. Bolo povedané, že rozhodnutia 
musia byť vydané a bude určená povinná osoba, ktorá pochybila. Ing. Uhlárová ukončila 
pracovný pomer na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. Prednosta MsÚ poprosil Ing. 
Jedlovského o vyjadrenie k tomuto problému, ktorý nie je ešte ukončený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala Ing. Šlosárovi, 
prednostovi MsÚ a dala slovo Ing. Jedlovskému. 
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Ing. Jedlovský - pani Laktišová bola prijatá za účastníčku územného konania, na 
základe oznámenia Ing. Jedlovského. Ing. Jedlovský sa musel oboznámiť 
s problematikou. Až potom mohol vydávať rozhodnutie. Keď je účastníčka konania, má 
právo sa odvolať. Stavebný dohľad je ohlásený na 28.4.2015 a všetko sa prejedná. 
V prípade nezákonného postupu pána podnikateľa bude vedenie mesta rozhodovať 
o pokute. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala slovo ďalšiemu hlásiacemu sa, 
PaedDr. Petrovičovi. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - chcel sa informovať, že ak malo mesto vydať 
rozhodnutie, aj negatívne rozhodnutie je rozhodnutím, ak je to v rozpore s územným 
plánom mesta. 

Ing. Jedlovský - informoval, že na základe posúdenia Ing. Uhlárovej to bolo v súlade 
s územným plánom mesta. Potvrdilo to aj ministerstvo. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala Ing. Jedlovskému a dala 
slovom pani Laktišovej, ktorá sa opäť prihlásila do diskusie. 

Pani Laktišová - Ing. Jedlovský sa vyjadril k tomuto konkrétnemu problému, ale nie 
pani primátorka a pán prednosta, hovorili o inom probléme ako uviedla. 

Ing. Jedlovský - viac nemá čo k tomu povedať. Zistí sa, čo pán podnikateľ spravil bez 
povolenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - budú posudzované jednotlivé stavby, 
telefónoval aj pán Jozef Kováč, že na ihrisku bolo vydané stavebné povolenie, ale 
primátorka mesta nevie nič o tom. 

Pani Laktišová - hovorila, že s pánom Kováčom sa nerozprávala. 

Ing. Jedlovský - nevie, aké stavebné povolenie malo byť vydané. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - necháva preveriť všetky stavby, aj 
keď sú rozpracované, treba podať súhrnnú správu poslancom a občanom mesta, aj 
písomne informovať pani Laktišovú. Treba preveriť, či by sa to konanie nedalo presunúť 
na iný orgán - kvôli zaujatosti pani Laktišovej. Primátorka poprosila právničku mesta, 
JUDr. Vozárovú o vyjadrenie, či pani Laktišová namietala zaujatosť. Právnička mesta, 
JUDr. Vozárová informovala, že nenamietala zaujatosť. 

Pani Laktišová - vo veci sa nekonalo, vylúčili len ju ako účastníčku konania. 

Ing. Jedlovský - pracovalo sa podľa uváženia Ing. Uhlárovej. 

Pani Laktišová - v roku 2008 alebo 2009 sa vyjadril pán prednosta, že všetko by bolo 
v poriadku, len pán podnikateľ vraj neodkúpil časť pozemku od nej, takje zaujatá. 
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Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - Kto vydával toto rozhodnutie, musí si stáť za 
tým. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - pokiaľ má pani Laktišová pocit 
zaujatosti, bude rada, ak to zoberie iný orgán. 

Pani Laktišová - požiadala o zmenu, nakoľko pán Juhás je zástupcom pána Kabáta, zo 
strany jej zástupcu bolo požiadané o zmenu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - pokiaľ má pani Laktišová záujem, aby 
to riešil iný orgán, bude rada. 

Pán poslanec, Ing. Holub - kvalita obyvateľov Prílep sa zhoršila, cesty sú zničené, je 
tam veľa kamiónov. Obyvatelia veria, že po zmene primátora Zlatých Moraviec sa 
situácia bude riešiť. V opačnom prípade občania Prílep prídu na mestské zastupiteľstvo, 
je to ako časovaná bomba. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - takto ju informoval aj pán Kováč, že 
to je časovaná bomba. Dáva preveriť, či je možné, aby autá nemuseli jazdiť cez obec, ale 
smerom na Čiemu Dolinu. Tento podnikateľ by v obci opravil cestu, aj keď sú tam ďalšie 
firmy. Primátorka mesta bude rada, aby sa ľudí podarilo spájať a nie rozdeľovať. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala slovo ďalšej občianke nášho 
mesta. 

Pani Kováčová - má tri problémy. Prvým problémom je Základná škola Mojmírova, kde 
sa rozobrala časť z ohrady asi pred rokom. Sú tam fľaše, matrace, uteráky, smerom od 
Kalinčiakovej ulice. Vyviezlo sa 7 fúrikov odpadu. Nevie prečo to Technické služby 
neohradia. Ďalším problémom je chodník pri bývalej „calexáckej slobodárni" na 
Kalinčiakovej ulici, kde je veľký koreň stromu na chodníku. Je nutné na tom úseku prejsť 
na cestu. Ďalším problémom je veľa vody na ceste pre Materskou školou na 
Kalinčiakovej ulici, keď prší. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila o slovo pani Križanovú, 
ktorá momentálne zastupuje pána Bc. Nociara, nech je to cez vedúceho oddelenia 
poriešené. 

Pani Križanová - oplotenie základnej školy má na starosti riaditeľka školy, ktorá je 
právnym subjektom. Ostatné dá na vedomie riaditeľovi Technických služieb. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dáva príkaz riaditeľom mestských 
podnikov, náčelníkovi mestskej polície, aj vedúcim jednotlivých oddelení mestského 
úradu, aby neodchádzali počas rokovania mestských zastupiteľstiev, nakoľko v prípade 
nastolenia problému, nie je možné to riešiť. Je potrebné vždy zabezpečiť svojho zástupcu. 
Zároveň primátorka mesta poďakovala pani Kováčovej za námietky a poprosila ju, aby 
osobne navštívila riaditeľa Technických služieb. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia Ivanovičová - ako sa informovala u riaditeľky 
Základnej školy na Mojmírovej ulici, je v blízkosti rozobratého plotu školského ihriska 
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neporiadok. Nakoľko však základnej škole bolo ihrisko odňaté, patrí teraz mestu, tak je 
mesto zodpovedné za upratanie. Keď tam nie plot, ľudia tam pijú a robia tento 
neporiadok. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - oznámila, že prvýkrát počula o tom,že 
ihrisko bolo odňaté škole a poprosila o informáciu Ing. Kmeťa. 

Ing. Peter Kmeť, vedúci oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku - nebol si 
vedomý toho, že je to pravda. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila Ing. Kmeťa, aby primátorku 
mesta o tomto probléme informoval. Zároveň dáva úlohu aj prednostovi MsÚ, Ing. 
Šlosárovi, aby tento problém doriešil. 

Pán Berci, Topoľčianky - jeho rodina sa snaží získať už niekoľko rokov svoje 
pozemky. Jeho návrh na komisii nebol schválený. Požiadali o náhradu pozemku. Jednal 
s Ing. Kmeťom a právničkou mesta, JUDr. Máriou Vozárovou. Má pocit, že v jeho 
prípade ide o zavádzanie občanov pracovníkmi mesta. Zobrali majetky ešte jeho starej 
matke a tento problém nevie roky vybaviť k spokojnosti. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila reagovať Ing. Kmeťa alebo 
JUDr. Vozárovú. 

JUDr. Mária Vozárová, právnička MsÚ - v meste je veľmi veľa komunikácií na 
súkromných pozemkoch. Tento problém je na Slovensku častý. Poprosila o informáciu 
o koľkých metroch štvorcových hovoril pán Berci. 

Pán Berci - nesúhlasí s informáciou, ktorá mu bola písomne doručená od právničky 
MsÚ, JUDr. Márie Vozárovej. 

Právnička mesta, JUDr. Mária Vozárová - podľa nej je to 6 metrov štvorcových. 
Podobné problémy sa musia riešiť komplexne. Pozemkové ópravy vykonáva štát. 

Pán Berci - tvrdí, že je to viac ako 6 metrov štvorcových. 

Právnička MsÚ, JUDr. Mária Vozárová - je to potrebné riešiť komplexne, nie za 6 
metrov štvorcových. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila Ing. Kmeťa a JUDr. 
Vozárovú o pripravenie žiadosti, ktorí majú záujem vykonať pozemkové úpravy v meste 
Zlaté Moravce a potom to dať schváliť na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 

Pán Petrák - je z Hájovej ulice a nedôveruje už nikomu. Chcel sa uistiť, či je reálne, že 
vodovod v ich lokalite bude. V roku 2012 zmizli projekty, peniaze. Boli informovaní, že 
bolo niekoľko rokovaní so Zs V AK-om ešte v minulých rokoch, zaujímali by ho však 
zápisnice z týchto rokovaní. Bude vďačný prednostovi MsÚ, Ing. Miroslavovi Šlosárovi 
a primátorke mesta, Ing. Serafine Ostrihoňovej, lebo vidí, že rokujú. Prosí, aby ich 
nezradili. Oznámil, že JUDr. Vozárová, právnička mesta ho oklamala, keď mu tvrdila, že 
môže kopať jamu na nádrž na vodu. Majú malé deti a keby tam bolo niektoré spadlo ... Je 
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to veľmi ťažká situácia, bez vody. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala slovo hlásiacej sa právničke 
mesta, JUDr. Márii Vozárovej. 

Právnička mesta, JUDr. Mária Vozárová - informovala, že neklamala pána Petráka. 
Dostala však informáciu, že môže kopať jamu na nádrž na vodu a takúto informáciu mu 
tlmočila. 

Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - oboznámil prítomných, že keď bol vo funkcii 
prednostu MsÚ, snažil sa robiť všetko preto, aby sa táto problematika riešila. Že sa 
rokovalo, to je neodškriepiteľný fakt. Tiež sa pýtal, prečo vypadli a naozaj robil všetko 
preto, aby to bolo poriešené. Dnes už svitá, že k tomu vodovodu sa môžu dostať. Verí, že 
sa to dotiahne a bude medzi prvými, ktorí budú radi . 

Prednosta Msú, Ing. Miroslav Šlosár - čo sa týka vody, riešil sa extravilán alebo 
intravilán, viničné domčeky alebo trvalé stavby. Bude sa to realizovať po častiach. 

Reálne napojenie na vodovod bude asi budúci rok. 

Pani Jahnová - chcela by vysloviť pochvalu dvom mestským policajtom, pánovi 
Čulákovi a pánovi Čičoví, ktorí okamžite konajú, akonáhle zavolá. Dobehnú aj v nočnú 
hodinu, pretože sa bojí aj von vyjsť. Ako tvrdí pani Jahnová, je tam odvaha činu bývať. 
Policajtí sú veľmi ochotní všetci. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila náčelníka mestskej polície, 
aby riešil túto pochvalu fo1mou finančnej odmeny. 

Pani Jahnová - pokračovala ohľadom bytoviek. Trvá na tom, aby bol preložený hlavný 
vchod do rajčuly, plynové ventily tiež preložené do rajčuly. Parkovisko malo byť okolo 
celého, cez zimu je tam veľa áut. Chodí sa aj po súkromným pozemkoch. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila pani zástupkyňu, MVDr. 
Martu Balážovú, aby riešili tieto súkromné pozemky. Primátorka mesta vie, že týmto 
občanom sa spáchala krivda. Bola by rada, keby sa podarilo spojiť s tými, ktorí stavbu 
realizovali a problémy by sa doriešili. 

Pani Jahnová - bytovky medzi rodinnými domami nemali čo hľadať, je to všetko len 
chamtivosť niektorých ľudí. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dá preveriť tieto záležitosti. Ohľadne 
riešenia týchto problémov to primátorku mesta trápi a ťaží. Verí, že do konca mája sa 
podarí dospieť k riešeniu. 

Pani Jab nová - tvrdí, že to je čierna stavba. 

Pani zástupkyňa, MVDr. Marta Balážová - bolo sľúbené pani Jahnovej, že bude 
pozvaná na komisiu a niektoré veci sa spoločne objasnia. 

Pani Jahnová - informovala, že keď oni stavali rodinné domy, prišiel pracovník zo 
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stavebného úradu a označil stavebnú čiaru, teraz sa to nerobí. Veľmi ťažko robili, aby si 
mohli rodinné domy postaviť. Teraz stratili cenu na ich hodnote. Bola osobne aj za Ing. 
Jedlovským, zaujíma ju, kto bytovky skolaudoval. 

Ing. Ivan Jedlovský - pán Balka vydal kolaudačné rozhodnutie. 

Pani poslankyňa, Mgr. Denisla Uhrinová - infomorovala všetkých prítomných, že si 
váži občanov, ale nakoľko nie všetci tu prítomní majú všetky informácie k správnemu 
riešeniu tu nastolených problémov, bolo by vhodné, aby si občania dohodli termín 
s príslušným pracovníkom mestského úradu a urýchlili by tak priebeh rokovaní 
mestského zastupiteľstva, nakoľko všetci chodia do práce a je už dosť pokročilá hodina. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - informovala, že dva dni pred 
mestským zastupiteľstvom sa koná pracovné rokovanie poslancov a zaviedlo sa, že 1 
hodinu pred pracovným stretnutím poslancov musia byt' prítomní všetci pracovníci na 
mestskom úrade kvôli riešeniu problémov občanov. Verí, že sa porieši aj problém 
Ďateliniska. 

Pani Golianová - dozvedela sa, že pred činžiakom, kde býva, sa má robiť parkovisko, 
chcela vedieť viac, nakoľko sa obáva hluku áut. 

Pani Križanová - je tam navozený štrk, ale nemajú žiadnu žiadosť, nevie o parkovisku. 

Pán Sendlai, riaditeľ Službytu - občania z uvedeného činžiaka zatepľujú a dali si 
doviesť štrk - kvôli vyrovnaniu terénu. Parkovisko nemôže byť zriadené bez súhlasu 
mestského úradu. 

K bodu 37/ 
Rôzne 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu a dala slovo 
hlásiacej sa poslankyni Mgr. Uhrinovej. 

Pani poslankyňa, Mgr. Denisa Uhrinová - navrhla zmenu termínu júnového 
zastupiteľstva. Najbližšie mestské zastupiteľstvo je navrhnuté na 18.6.2015, ale z dôvodu 
pracovnej cesty pani primátorky do družobného mesta Plock v Poľsku navrhla zmenu 
termínu júnového mestského zastupiteľstva na deň 25.6.2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Zmena termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
schvaľuje 
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zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva z pôvodného termínu 
I 8.06.2015 na 25.06.2015 v KO Chyzerovce 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 13 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, Uhrinová ) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - podala návrh na informovanie poslancov 
a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR k právomoci starostu poverovať 
dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových organizácií Záhradnícke služby, 
Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu. Nakoľko v Zlatých Moravciach sú vedením 
mestských podnikov dočasne poverení riaditelia týchto mestských podnikov a trvá to 
dlhé roky, obrátila sa o stanovisko na Ministra vnútra SR k tomuto problému. Obsahom 
je, že starosta nie je oprávnený poverovať vedením mestského podniku riaditeľov. Je to 
na mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ riaditeľ mestského podniku nie je navrhnutý, je tam 
zástupca. Ak nie je zástupca, treba príspevkovú organizáciu zrušiť. JUDr. Esterková by 
navrhovala vedeniu mesta, aby dalo návrh na vymenovanie riaditeľov príspevkových 
organizácií. Navrhla by termín 31.6.2015. 

Právnička mesta, JUDr. Mária Vozárová - tiež sa oboznámila s týmto stanoviskom. 
S výkladom Ministerstsva vnútra sa celkom nestotožňuje, lebo podniky by zostali bez 
štatutárnych zástupcov. Základnou úlohou obce je zabezpečiť všestranný rozvoj obce, čo 
by nebolo zabezpečené, keby zostali podniky bez vedenia a čakalo by sa len na ich 
zrušenie. Berie to ako jeden z možných názorov. Právnička mesta súhlasí s JUDr. 
Esterkovou v tom, že je to neštandardná situácia. Žiadny zákon nestanovuje povinnosť 
výberového konania. JUDr. Vozárová odporúča najneskôr v júni na mestskom 
zastupiteľstve, aby sa to riešilo, lebo všetkým dočasne povereným riaditeľom končí 
vymenovanie k 25.6.2015, s výnimkou Ing. Gábriša, ktorý nastúpil vo februári 2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce. Dávam návrh na menovanie Ing. Ľubomíra Gábriša za riaditePa 
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2013 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Ing. Serafiny Ostrihovňovej na menovanie Ing. Ľubomíra 
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Gábriša za riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce 
schválilo 
návrh primátorky mesta Ing. Serafiny Ostrihovňovej na menovanie dosial povereného 
Ing. Ľubomíra Gábriša za riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 5 ( Balážová, Balco, Esterková, Paluška, Švajčík) 
Proti: O 
Zdržali sa: 7 (Cimmermann, Holub, lvanovičová, Klučiar, Madola, Šíra, Uhrinová) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia nebol schválený a Ing. Gábriš nebol menovaný za riaditeľa príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - podala informáciu, že starosta nie je ani 
dočasne oprávnený poveriť riaditeľov. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič-navrhuje poveriť Ing. Gábriša do 25.6.2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - je potrebné zahlasovať, že sa berie na 
vedomie stanovisko a odporúčanie Ministerstva vnútra SR, aby primátor mesta predložil 
do 30.6.2015 návrh na vymenovanie riaditeľov mestských podnikov. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - doplnil informáciu, že na základe výberového 
konania. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala, že primátor dáva návrh. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - informoval, že budú presadzovať transparentné 
výberové konania, musí byť na výber. Žiada, aby bolo výberové konanie vyhlásené. 
Nikto nepovedal, že vopred odmietajú poslanci týchto riaditeľov, ktorí sú. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala slovo právničke mesta, JUDr. 
Márii Vozárovej o stanovisko. 

Právnička mesta, JUDr. Mária Vozárová - poslanci môžu iba odporúčať, či bude 
výberové konanie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová 

k premietanému návrhu na uznesenie: 
požiadala o hlasovanie 

Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra 
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SR k právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestskfch 
príspevkových organizácií 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dňa 
23.04.2013 
prerokovalo 
Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR 
k právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových 
organizácií Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 
berie na vedomie 
Stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.4.2015 ohľadom dočasného poverenia 
vedenia príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce, ktoré znie: 

Zákon SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení") v § 13 ods. 4 písm. e) ustanovuje, že starosta 
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 
vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce 
a na návrh starostu vymenúvať a odvolavať vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a 
príspevkových organizácií obce. Zákon o obecnom zriadení neupravuje situáciu 
dočasného ustanovenia riaditeľa organizácie do právoplatného vymenovania. Po 
právoplatnom vymenovaní do funkcie sa s riaditeľom príspevkovej organizácie obce 
uzatvára pracovná zmluva na základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práve vo 
verejnom záujme"), ktorého gestorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Zákon o 
výkone práce vo verejnom záujme môže upravovať iba pracovnoprávne vzt'ahy riaditeľa 
príspevkovej organizácie obce, nakoľko v otázke menovania riaditel'a príspevkovej 
organizácie obce predstavuje zákon o obecnom zriadení lex specialis. 

Preto pokiaľ ide o postup ustanovenia riaditeľa príspevkovej organizácie obce do 
funkcie, je podľa nášho právneho názoru možné postupovať iba podľa zákona o obecnom 
zriadení. Z uvedeného dôvodu nemôže osobu dočasným vedením rozpočtovej resp. 
príspevkovej organizácie do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona o 
obecnom zriadení, poveriť ani starosta, ani obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zákon o obecnom zriadení dočasné poverenie vedenia 
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie nerieši, máme za to, že ak funkcia riaditeľa 
nie je obsadená, až do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona, môže ho 
zastupovať iba jeho zástupca. Aj to je možné len v prípade, ak to vyplýva zo zriaďovacej 
listiny alebo vnútorného predpisu organizácie. 

Akýkoľvek iný spôsob obsadenia postu riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej 
organizácie obce, ako je ustanovený zákonom o obecnom zriadení, predstavuje porušenie 
zákona o obecnom zriadení. V prípade, ak rozpočtová resp. príspevková organizácia obce 
nemá dlhšiu dobu vymenované vedenie, môže tým byť sťažené, resp. znemožnené 
plnenie jej úloh. V tomto prípade môže obecné zastupiteľstvo zvážiť zrušenie takejto 
organizácie (§ 11 ods. 4 písm. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom plnenie úloh obce 
(doteraz vykonávaných zrušenou organizáciou) by mala obec zabezpečiť prostredníctvom 
svojich zamestnancov. Na záver si opätovne dovoľujeme zdôrazniť, že za jediný spôsob 
obsadenia funkcie riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie obce (aj na 
dočasné obdobie) považujeme jeho vymenovanie obecným zastupiteľstvom na návrh 
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starostu. 
Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže v 
konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor. 
a odporúča primátorke mesta, 
aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2015 predložila návrh na 
vymenovanie riaditeľov mestských príspevkových organizácií Záhradnícke služby, 
Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: 12 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Šíra, ) 

Proti: O 
Zdržali sa: 1 (Uhrinová) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že Mestské 
zastupiteľstvo zobralo Stanovisko Ministerstva vnútra SR na vedomie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - chcela pokračovať v návrhoch 
o vymenovanie riaditeľov ďalších mestských podnikov. 

Pán poslanec, Vladimír Klučiar - informoval, že rešpektuje všetko, na čom sa dohodli 
na spoločných stretnutiach pred mestským zastupiteľstvom poslanci s pani primátorkou. 
Dohodli sa, že nebudú predkladať ďalšie návrhy, ktoré by spôsobili rozbitie celého 
zastupiteľstva. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala, že ani stanovisko JUDr. 
Esterkovej, ktoré predniesla, nebolo na pracovnom stretnutí preberané. 

Pani poslankyňa, JUDr. Alžbeta Esterková - oznámila, že stanovisko Ministerstva 
vnútra SR si prečítala len večer po pracovnom stretnutí poslancov. 

Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - informoval, že vyzývajú už dlhodobo na 
výberové konania riaditeľov mestských podnikov. Ak je dôvera medzi primátorkou mesta 
a poslancami, chceli by byt' účastníkmi výberového konania. Je to ich nárok. Prečo sa 
nehľadajú ľudia, ktorí posunú podniky ďalej. Terajší riaditelia mestských podnikov majú 
zviazané ruky, keď sú len poverení. Potrebujú istotu, že sú za nimi aj primátorka, aj 
poslanci. Primátorka mesta navrhne, poslanci doporučia. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia Ivanovičová - myslí si, že nech sa to nechá na 
budúce zastupiteľstvo. Je to na primátorke, ako si to pripraví, koho si primátorka 
navrhne, či riaditeľov navrhne, alebo bude výberové konanie. Je to vôľa primátorky, čo 
spraví. Primátorka mesta bude s nimi spolupracovať. Nevidí problém, že sa neschvália 
ľudia, ktorých pani primátorka navrhne. Nie je v zákone napísané, že to musí byt' cez 
výberové konanie, je to na primátorke mesta. 
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Pán poslanec, PaedDr. Pavol Petrovič - na výberovom konaní každý príde 
s koncepciou rozvoja podniku, to môže len posunúť ďalej. Nechce nikoho presadzovať. 
Treba dať priestor ľuďom, nech dokážu, že na to majú. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - položila poslancom otázku, či majú 
záujem riešiť návrhy na menovanie riaditeľov ďalších mestských podnikov. 

Pán poslanec, Ing. Karol Švajčík - informoval, že vzhľadom k tomu, že je pokročilý 
čas a jedná sa o závažnú problematiku, bolo by potrebné to prekonzultovať s poslancami 
a ak by bol priestor, doporučil by 5-minútovú prestávku. 

Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - dala hlasovať o prestávku, kto je: 

Za: 8 (Cimmermann, Holub, Ivanovičová, Madola, Paluška, Šíra, , Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 3 (Balco, Esterková, Petrovič) 
Zdržali sa: 2 (Balážová, Klučiar) 
Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - oznámila, že poslanci schválili 
prestávku. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - pokračovala v rokovaní a požiadala 
o premietnutie návrhu uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej pokračovať na dnešnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v predložení návrhov na menovanie riaditeľov mestských 
podnikov Technické služby mesta Zlaté Moravce, Službyt mesta Zlaté Moravce, Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

schvaľuje 

návrh primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej pokračovať na dnešnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v predložení návrhov na menovanie riaditeľov mestských 
podnikov Technické služby mesta Zlaté Moravce, Službyt mesta Zlaté Moravce, Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila prítomných poslancov 
o hlasovanie, kto je: 

Za: O 
Proti: 6 (Balážová, Balco, Esteková, Paluška, Petrovíč, Švajčík) 
Zdržali sa: 5 (Holub, Ivanovičová, Klučiar, Madola, Šíra) 
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Prezentovaní: 13(Balážová, Balco, Cimmermann, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia nebol schválený. 

Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - mrzela ho neprítomnosť pani novinárky 
Mondočkovej, ktorá už odišla, nakoľko mal pripomienku k článkom v „Našich 
novinkách" zo dňa 2.4.2015. Jednalo sa o článok na strane 2 „Poslanci opäť zasadali" -
predaj pozemku, je to zavádzanie občanov, nakoľko odpredaj na 4. mestskom 
zastupiteľstve nebol schválený, prejednávalo sa to dnes. Na 3. strane sa písalo o skončení 
pracovného pomeru Mgr. Šíru na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach - dohoda 
o skončení pracovného pomeru neexistuje, pán poslanec Mgr. Roman Šíra sa nemusel 
porúčať, ako bolo informované. Odišiel pre nezlučiteľnosť funkcií, nakoľko bol riadne 
zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. Nový pán prednosta je od 7.1.2015 
prednostom Mestského úradu v Zlatých Moravciach. V ďalšom bode informoval 
k rozpočtu, strana 6, výdavková časť (súdne rozhodnutia 40.000 Eur). Jedná sa o 
finančné prostriedky na dlhy, ktoré Mestu Zlaté Moravce vznikli na základe neplatného 
skončenia pracovného pomeru s Mgr. Katarínou Mištíkovou. Súd určil, že okamžité 
skončenie pracovného pomeru dané navrhovateľke listom zo dňa 16.1 L2009 je neplatné. 
V rozsudku sa uvádza nasledovné: „Súd vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že 
okamžité skončenie pracovného pomeru dané odporcom navrhovateľke je neplatné, a to 
z viacerých dôvodov: Predovšetkým súd má za to, že právo odporcu ako zamestnávateľa 
na uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru voči navrhovateľke zaniklo, 
nakoľko od odporca toto právo nevyužil v zákonnej lehote, t.j. v subjektívnej 
dvojmesačnej lehote plynúcej odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie 
pracovného pomeru dozvedel. Zo spisu Správy katastra Zlaté Moravce je nepochybné, že 
odporca sa o tom, že bol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré 
boli predmetom prevodu, na kupujúceho, dozvedel dňa 2.6.2009, kedy bola na Mesto 
Zlaté Moravce doručená zavkladovaná kúpna zmluva. Týmto dňom začala odporcovi 
plynúť lehota na uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktorá máme 
uplynula dňa 2.8.2009. Z hľadiska posúdenia plynutia tejto lehoty ajej márneho 
uplynutia je pritom bez relevancie, kedy sa vedenie zamestnávateľa /prednosta Ing. 
Šlosár) dozvedelo, že malo dôjsť k porušeniu pracovnej disciplíny, keďže podstatné je, 
kedy sa zamestnávateľ o uvedenom dozvedel. Nakoľko právny úkon zamestnávateľa -
okamžité skončenie pracovného pomeru urobil zamestnávateľ až dňa 16.11.2009, po 
uplynutí zákonnej prekluzívnej lehoty, je potrebné ho z tohto dôvodu považovať za 
neplatný. Ďalším dôvodom, podľa názoru súdu, pre ktorý je potrebné okamžité skončenie 
pracovného pomeru považovať za neplatné, je to, že skončenie pracovného pomeru 
s navrhovateľkou nebolo zo strany zamestnávateľa vopred prerokované so zástupcom 
zamestnancov. Súd v konaní zistil, že zástupcom zamestnancov bol v danom prípade 
odborový orgán, jeho výkonný výbor, ktorý tvorilo 5 členov. Zo svedeckých výpovedí 
týchto členov súd zistil, že zamestnávateľ vopred neprerokoval okamžité skončenie 
pracovného pomeru s navrhovateľkou, za týmto účelom sa nekonalo, resp. nebolo 
zvolané zasadnutie výkonného výboru, pričom jednotliví členovia výkonného výboru, 
s výnimkou predsedníčky p. Molnárovej, nemali ani vedomosť o tom, aký krok 
zamestnávateľ mieni vo vzťahu k navrhovateľke urobiť. O to, že došlo k skončeniu 
pracovného pomeru s navrhovateľkou sa jednotliví členovia výkonného výboru dozvedeli 
až následne a náhodne. Za riadne prerokovanie skončenia pracovného pomeru 
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s navrhovateľkou nemožno považovať to, že zamestnávateľ prerokoval skončenie 
pracovného pomeru len s predsedníčkou základnej organizácie, pričom ani táto nemala 
vedomosť, že pracovný pomeru nebol skončený spôsobom, ktorý bol predmetom 
prerokovania, t.j. dohodou, ale okamžitým skončením pracovného pomeru. Závodný 
výbor je orgánom kolektívny, a jeho predsedníčka plní funkciu štatutárneho orgánu 
základnej odborovej organizácie, samotná pritom nepredstavuje zástupcov zamestnancov. 
Na to, aby bolo možné konštatovať, že zamestnávateľ riadne prerokoval okamžité 
skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov, bolo v danom prípade 
potrebné jeho včasné (pred samotným jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa 
vo vzťahu k navrhovateľke) prerokovanie v rámci výkonného výboru, za účasti jeho 
členov, čo sa v danom prípade nestalo. Ďalej je súd toho názoru, že okamžité skončenie 
pracovného pomeru je neplatné i s poukazom na to, že nemal v konaní za preukázané, že 
by sa navrhovateľka dopustila závažného porušenia pracovnej disciplíny, ktoré porušenie 
by odôvodňovalo daný postup zamestnávateľa. Tak ako súd uviedol vyššie, okamžité 
skončenie pracovného pomeru je spôsobom skončenia pracovného pomeru, ktorý by sa 
mal uplatniť len vo výnimočných prípadoch, pričom na okamžité skončenie pracovného 
pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny sa vyžaduje, aby išlo o zavinené 
konanie zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať intenzitu 
porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Uvedené súd v danom prípade 
preukázané nemal. V zmysle pracovnej náplne bola navrhovatel'ka kompetentná 
usporadúvať vlastnícke vzťahy mesta z hľadiska ich zápisov na list vlastníctva, vrátane 
vyhotovovania znenia zmlúv a návrhov na vklad vlastníctva podľa vopred 
vypracovaného vzoru. Navrhovateľkou vypracovaná kúpna zmluva a návrh na vklad 
vlastníckeho práva, tak ako i v iných prípadoch, i v tomto bol odobrený oddelením 
právnym ako i samotným vedením mesta - prednostom MsÚ. Kúpna zmluva ako i návrh 
na vklad bol podpísaný štatutárkou mesta, pričom následne bol návrh na vklad podaný 
navrhovateľkou na správu katastra. Súd nemal v konaní jednoznačne za preukázané, že 
by navrhovateľka konala v rozpore s pokynom primátorky mesta, v tom smere, že návrh 
na vklad má podať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 1 keď táto skutočnosť bola 
v konaní tvrdená tak samotnou vtedajšou primátorkou ako i vtedajším prednostom 
a taktiež zamestnankyňou odporu, toto tvrdenie v kontexte s tým, že primátorka v deň 
podpisu zmluvy, napriek tomu , že mala dať pokyn ohľadne doby podania návrhu na 
vklad, tento riadne podpísala, sa javí, ako nevieryhodné. Navrhovateľka v danom prípade 
postupovala spôsobom štandardným, tak ako v obdobných prípadoch. V žiadnom prípade 
nebolo preukázané, že by postupom navrhovatel'ky odporca utrpel ujmu na majetku, resp. 
inom významnom záujme mesta. Kúpna cena kupujúcim bola zaplatená v súlade so 
zmluvnými ujednaniami. Je pritom na mieste povedať, že navrhovateľke z hľadiska jej 
pracovného zaradenia a pedagogického vzdelania neprináležalo posudzovať náležitosti 
zmluvy z hľadiska právneho, a to vrátane dojednaného spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, 
,keď naviac, odporca mal vytvorené právne oddelenie so zamestnancami právnikmi. 
Taktiež je potrebné uviesť, že návrh na vklad vlastníctva, bez ohľadu na to, či je podaný 
odporcom, mohla podať i druhá zmluvná strana„ a tak bezpochyby docieliť vklad 
vlastníctva do katastra. Súd, s poukazom na vyššie uvedené, nemal za preukázané, že by 
sa navrhovateľka dopustila zavineného konania, čo i len nedbanlivostného, ktoré by bolo 
možné kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Tak ako súd vyššie 
uviedol, navrhovateľka postupovala v danom prípade v súlade s jej pracovnou náplňou, 
štandardným spôsobom ako v prípade obdobne uzavretých právnych úkonov mestom, 
v rámci tohto postupu sa nedopustila žiadneho konania, privodiaceho ujmu jej 
zamestnávateľovi na majetku. Navrhovateľka sa nedopustila konania, ktoré by bolo 
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možné kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, a preto i z ohl'adom na 
uvedené, je okamžité skončenie pracovného pomeru dané jej zamestnávateľom neplatné." 
Ing. Šíra sledoval tento prípad, lebo vedel, že je to časovaná bomba. Nebude však stačiť 
čiastka 40.000, pretože treba pripočítať odvody a príslušenstvo, takže spolu to bude do 
64.000 Eur. Ing. Šíra sa ďalej informoval, čí toto okamžité skončenie pracovného pomeru 
vypracoval prednosta, Ing. Šlosár a či sa neuvažuje nad nejakým vyvodením osobnej 
zodpovednosti. 

Prednosta MsÚ, Ing. Miroslav Šlosár - nevie, kto vypracoval výpoveď, ale bolo tam aj 
právne oddelenie, skončenie pracovného pomeru s pani Mištíkovou prejednával. 

Pán poslanec, Mgr. Roman Šíra - informoval o tom, že má informáciu, že to 
vypracoval Ing. Šlosár, nie právne oddelenie. Je to z informácií, ktorými disponuje. Je to 
absolútne zlyhanie jedného človeka. Prednostom bol Ing. Šlosár. Vie, že s pracovníčkou 
bola robená dohoda o skončení pracovného pomeru, čo odmietla. Dostala okamžité 
ukončenie pracovného pomeru, ktorý nebol prejednaný s odbormi. Chce sa spýtať, či 

primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová, neuvažuje o vyvodení osobnej 
zodpovednosti, lebo za túto čiastku mohlo byť niečo v meste zrealizované. Voliči, ktorí 
Mgr. Šíru oslovujú a zaujímajú sa o dianie v meste, odmietajú platiť z daní za to, čo 
škodou zavinil jeden človek. 

Prednosta Msú, Ing. Miroslav Šlosár - bol to výklad Mgr. Šíru. Ing. Šlosár rešpektuje 
výrok súdu a ukončenie pracovného pomeru pani Mištíkovej k 16.11.2009. Bývalé 
vedenie mohlo zastaviť tento súdny proces, keď Mgr. Šíra bol vo funkcii prednostu MsÚ. 
Pani Mištíková mala príkaz od prímátorky mesta, Ing. Serafiny Ostrihoňovej, aby skôr 
ako sa zavkladuje predávaná nehnuteľnosť, bola čiastka z predaja nehnuteľnosti uhradená 
na účet mesta. Mohol pani Mištíkovú zamestnať aj Mgr. Šíra počas jeho pôsobenia na 
mestskom úrade. Spätne k výpovedi pani Mištíkovej vie toľko, že sa predala budova a 
kupujúci potrebovali úver. Pani Mištíková to sama zavkladovala bez toho> aby niečo 
prišlo na účet. Dokonca kupujúcich nahovárala, aby nič neplatili, lebo to už je 
zavkladované. Prišli však povedať, keď peniaze uhradili, lebo nechceli byť nekorektní 
voči pani primátorke. Ing. Šlosár ďalej informoval, že mestu ušetril peniaze - za 3,5 
mesiaca bolo ušetrených vyše 50 tisíc na energiách a revíziách, do konca roka to bude 
100.000 Eur. Pokiaľ bol vo funkcii prednostu Mgr. Šíra, bol dehonestovaný stavebný 
úrad, nič sa nevydávalo, ale úrad bežal. Za primátorky Ing. Serafíny Ostrihoňovej nikdy 
neboli také vysoké odmeny. Za bývalého vedenia mal Mgr. Šíra odmenu vyše 4.500 Eur. 
Ing. Šlosár sa snaží o to, aby v kolektívnej zmluve boli zakotvené všetky nároky pre 
všetkých zamestnancov, na rozdiel od bývalého prednostu MsÚ. Mgr. Šíra si dal 
odstupné, vrátane troch ďalších pracovníkov mesta. Počas doby, kedy bol vo funkcii 
prednostu Mgr. Šíra nastali aj iné veci - rušila sa firma Mgr. Šíru, hračky z firmy sa 
predali mestu, bez '1ýberového konania. Tiež prednostu Ing. Šlosára zaujímalo, ako sa 
robili výberové konania. Ďalšia informácia, ktorú predniesol Ing. Šlosár sa týkala 
cisterny, ktorú si objednal Mgr. Šíra - oznámil Mgr. Šírovi, že si ju môže prevziať v 
Ružomberku, kde si ju objednal. Mgr. Šíra tvrdil Ing. Šlosárovi, že na úrade sa v 
minulosti nič neodovzdávalo, keď žiadal odovzdať funkciu prednostu od Mgr. Šíru, to 
znamená odovzdanie celej agendy. Mgr. Šíra informoval, že má všetko v hlave. Ing. 
Šlosár tvrdil, že v prípade jeho odchodu pred štyrmi rokmi odovzdal všetky doklady, 
ktoré mal, ako prednosta mestského úradu, celú agendu prednostu mestského úradu za 
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celé obdobie pôsobenia Ing. Serafiny Ostrihotiovej vo funkcii primátorky mesta, ale 
zároveň povedal, že so zlodejmi pracovať nebude. Ďalej ho zaujímala realizácia 
chodníka, ktorá stála 7.200 eur. V čase, keď bol prednostom Ing. Šlosár, stálo 100 m 
chodníka 100.000 korún slovenských. Ing. Šlosár sa snaží, aby peniaze mali všetci. Na 
súde sú ďalšie súdne spory. Snaží sa však niečím prispieť. Ing. Šlosára zaujímalo, kto 
vyhotoval dodatok k pracovnej zmluve Mgr. Šíru a jeho troch spolupracovníkov. 
Oznámil, že títo štyria pracovníci si ho sami vypracovali. Ale tiež ho zaujíma kto súdi 
pána Grujbára a jeho 600.000 Eur, tiež bol zrušený rezervný fond. Prostriedky išli do 
Technických služieb a do Nemocnice. Pre porovnanie - za primátorky Ing. Serafiny 
Ostrihoňovej zostalo na účtoch niekoľko desiatok miliónov slovenských krún, čo aj je 
zdokladované, boli financie na rezervnom fonde. Za obdobie, kedy bol vo funkcii 
primátora mesta, Ing. Peter Lednár, bolo mesto dehonestované, bolo to zároveň aj za 
obdobie pôsobenia Mgr. Šíru. Nie je však mysliteľné, aby bola za obdobie posledných 
štyroch rokov hodnotená Ing. Ostrihoňová za to, čo urobil Ing. Lednár. Jedná sa aj 
o prípad výsadby stromkov na ulici Sama Chalupku. 

Pán poslanec, Vladimír Klučiar - informoval, že nie je v rokovacej miestnosti prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovala, že keby sa prerušilo 
mestské zastupiteľstvo, bude sa musieť zvolať do 14 dní nové, nakoľko niektorí poslanci 
neboli prítomní v rokovacej miestnosti. Zároveň poprosila bývalého a súčasného 
prednostu, aby sa navzájom neosočovali. Niektorí ľudia čakajú na podobné ostré 
výmeny názorov a potom sa tešia, pretože sa držia hesla „Čím horšie, tým lepšie". Mesto 
čakajú ďalšie procesy. Boli prepustení ďalší pracovníci - Ing. Horváth, pani Vaňová -
tiež, pokiaľ má Ing. Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta, správne informácie, 
prvostupňový súd vyhrali. Zároveň však oznámila Mgr. Šírovi, že pani Mištíkovú mohli 
pred štyrmi rokmi uplatniť. Mohli byt' peniaze ušetrené. Keď sa vráti späť k jej prípadu, 
kupujúcim bol schválený mestsk.-ým zastupiteľstvom odpredaj nehnuteľnosti za asi 4 
milióny korún. Bolo im povedané, že nemajú platiť, lebo majú list vlastníctva. 
Primátorka mesta dala pokyn, že až po zaplatení to treba zavkladovať. Pani Mištíková 
dávala podpisovať kúpnopredajnú zmluvu, súčasne aj návrh na vklad. Primátorku mesta 
informovala, že jej môže dôverovať. Podpísaný návrh na vklad bol odovzdaný Ing. 
Šlosárovi s tým, že keď to bude zaplatené, požiada oň. 

Prednosta Msú, Ing. Miroslav Šlosár - Pani Mištíková však prišla za Ing. Šlosárom 
s tým, že ide do banky niečo riešiť a požiadala o podpísaný návrh na vklad. Pani 
Mištíková sa tvári, že nič nespôsobila mestu, ale žiadala týchto kupujúcich, aby čiastku 
nezaplatili. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - Čo sa týka ukončenia pracovného 
pomeru horeuvedenej pracovníčky, primátorka mesta dôverovala, že to bolo prejednané 
s odbormi. Nezastáva terajšieho prednostu, ale vie, aká je pravda. Pravda nás vždy 
oslobodí. Vedenie mesta sa však obávalo pracovať ďalej s takým človekom, ktorému už 
nemohlo dôverovať a preto tejto pracovníčke bola daná výpoveď. Aj za bývalého vedenia 
boli viacerí ľudia prepustení, sú spory aj teraz na súde. Tiež sa veľa vyplatilo ľuďom na 
odstupnom. Primátorka mesta nechce, aby sa prednostovia hádali. Majú ťahať spoločne 
pre blaho moravčanov a Zlatých Moraviec. . Pravda nás oslobodí. My sme končili 
s miliónmi a tu za bývalého vedenia unikali stámilióny. Každý mestský podnik je v strate. 
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Prichádzajú stále staré faktúry, ktoré mali byť už dávno uhradené. 

Pán posJanec, Mgr. Roman Šíra - informoval, že ak niekto bol prepustený, nikto sa 
nesúdi. Nikto nepodal žalobu. Pracovnoprávne vzťahy však neriešil, riešilo to právne 
oddelenie. Drží sa však faktov, že za jeho pôsobenia, ak niektorí pracovníci boli 
prepustení, tak zákonným spôsobom. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - informovaJa, že sa nechce pohybovať 
v kruhoch, keď budú viesť vojnu bývalý a terajší prednosta. Nebude lživo svedčiť proti 
Jng. Šlosárovi, JUDr. Vozárová bola pri tom, keď sa riešilo ukončenie pracovného 
pomeru s pani Mištíkovou. 

Pán posJanec, Mgr. Roman Šíra - preto sa pýtal, kto spraví) tú zmluvu. Bývalý 
primátor si riešil svoje veci, Mgr. Šíra tiež riešil svoje veci, ako najlepšie vedel. Vo 
funkcii prednostu úradu robil 20 mesiacov. Každý si zodpovedá za seba. Mgr. Šíra tvrdil, 
že všetko si ukladá v hlave, čo sa týka odovzdania funkcie prednostu mestského úradu -
nič si z úradu nezobral. Robil všetko pre prospech tohto mesta. 

K bodu 38/ 
Diskusia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu. Keďže sa nikto 
neprihlásil, diskusiu uzatvorila. 

K bodu 39/ 
1 nterpelácie poslancov 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila ďalší bod programu a dala 
slovo hlásiacim sa pánom poslancom. 

Pani poslankyňa, Mgr. Denisa Uhrinová - chcela by interpelovať pána riaditeľa 
Záhradníckych služieb, ako sa zmenilo fungovanie toho mestského podniku, čo sa 
zmenilo vo vedení Záhradníckych služieb, lebo podľa jej informácií sú platení dvaja 
riaditelia, toho istého názoru sú aj občania„ Tiež ju zaujíma, ako za rieši opiľovanie 
stromov v cintoríne, či je vypracovaný nejaký harmonogram prác. Viacerí občania sa 
toho dožadujú. Niektoré tuje sú veľmi vysoké a zaujíma ju, kto bude zodpovedný, keď 
budú poškodené niektoré pomníky. Treba k tomuto zaujať nejaké stanovisko, lebo stromy 
sú staré a pomníky nie sú lacná záležitosť. Prosí o písomné stanovisko. 

Pani poslankyňa, PaedDr. Klaudia lvanovičová - chcela by informovať riaditeľa 
Technických služieb o poškodenom chodníku na ulici Mládeže a tiež na Ďatelinisku je 
rozbitá cesta. Dá to aj písomne pánovi riaditeľovi. 

Pán poslanec, RNDr. Jozef Paluška - interpeluje pána prednostu, nakoľko navštívil už 
dávnejšie Ing. Košúta ohľadom súpisu vykonaných činností od pani Blahákovej. 
Následne bol daný prísľub od Ing. šutkovej, že do 3-4 dní tento súpis obdrží. Ale 
nedostal do dnešného dňa nič, bude to asi veľmi rozsiahla činnosť. Poprosil o písomné 
stanovisko. 
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Pán prednosta, log. MirosJav Šlosár - tiež oznámil, že nevidí v tom problém. 

Pani Blaháková - informovala sa, či sa jedná o súpis činností v rámci komunitnej práce 
alebo náplň práce. 

Pán poslanec, RNDr. Jozef Paluška - informoval, že sa jedná o súpis vykonaných 
činností v rámci komunitnej práce. 

Paní Blabáková - sľúbila, že tento súpis doručí RNDr. Paluškovi písomne, na čo RNDr. 
Paluška odpovedal, že stačí aj mailom a zároveň poďakoval. 

Primátorka mesta, log. Serafína Ostrihoňová - ukončila bod Interpelácie poslancov. 

K bodu 40/ 
Schválenie uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala predsedu návrhovej komisie, 
aby podal stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zatupiteľstva. 

Pán poslanec, Ivan Madola - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie konštatuje, že 
počas rokovania na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.4.2015, 
poslanci hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané a schvaľované podľa platného 
rokovacieho poriadku. Poslanci hlasovali o 36 umeseniach, 34 bolo schválených 2 
uznesenia neboli schválené. 

Schválené uznesenia: 

Uznesenie č. 73/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23 .04.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 6. zasadnutí MZ 
konaného dňa 23.04.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 
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prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 74/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Denisu Uhrinovú a p. poslanca RNDr. Jozefa 
Palušku 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Uznesenie č. 75/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca a p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 
Ing. Serafina Ostrihoňová 
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Uznesenie č . 76/2015 

primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 6. MZ 
schvaľuj e 
program zasadnutia 6. MZ s nasledujúcimi zmenami 

Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodov: 
- ,,Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č.61 /2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté 
Moravce-40b j-NNk" 
- ,,Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce-40bj-NNk" za bod č. 29 
pôvodného programu 

Návrh p. poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie bodu č. 1 O 
pôvodného programu „Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach" 

Návrh p. poslankyni Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodov: 
- .,Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
- „Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte „Modernizácia 
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" za body č. 22 pôvodného programu 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Uznesenie č. 77/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
Prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
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Návrh na doplnenie člena účínkujúcích zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
schvaľuje 
Ing. Martu Eckhardtovú, MBA ako účinkujúcu zúčastň11júcu sa na obradoch ZPOZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Uznesenie č . 78/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dt'ia 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy 
VJKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23 .04.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského 
zastupitel'stva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy 
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 
ruší 
Uznesenie č. 5012015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupitel1stva v 
Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do 
siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

Uznesenie č. 79/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
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Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORK.A. a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
schvaľuje 

žiadosť Detského zariadenia VlKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri 
MŠ VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/20 l 6 s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady v 
plnej výške v mesiacoch september až december 2015 bude zabezpečovať zriaďovater 
súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že Súkromná materská škola VIKTORKA a Súkromná školská jedáleň pri MŠ 
VIKTORKA bude zaradená do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch 
september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z 
vlastných zdrojov. 

Uznesenie č. 80/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 
2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
berie na vedomie 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
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Uznesenie č. 8 l/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 5 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2016 a 201 7 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného d!la 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov s výhľadom na roky 20 I 6 a 2017 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
d) návrh na použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na 
roky 2016 a 2017 
schvafuje 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
na úrovni kategórii ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 2.730 Eur na úhradu výdavkov za 
rekonštrukciu vnútornej kanalizácie v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 
2014 
c) použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta: 
• vo výške 31.600 Eur na úhradu výdavkov za rekonštrukciu vnútornej kanalizácie 
v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 2014 
• vo výške 7 .260 Eur na úhradu výdavkov za nákup cisterny na zabezpečenie 
zásobovania vodou pre obyvateľov mesta na Martinskom brehu 

Uznesenie č. 82/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
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konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 201 7 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 201 7 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof_ MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Uznesenie č. 83/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 20 I 7 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu Zlaté 
Moravce na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu 
Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
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Uznesenie č. 84/2015 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na 
roky 2016 a 2017 
schvaľuje 
a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Sf užbyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovní kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Uznesenie č. 85/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
prímátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016-2017 
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berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 
a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Uznesenie č. 86/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

lng. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce, m.p. na roky 2016a2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, m.p. na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

Uznesenie č. 87/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
ruší 
Účelový fond mesta s účinnosťou k 30.06.2015 s tým, že nevyčerpaný zostatok fondu k 
uvedenému dátumu bude prevedený na účet Rezervného fondu mesta 
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Uznesenie č . 88/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce 
schvaľuje 

Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce v zmysle dodatkov 

Uznesenie č. 89/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1112013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23 .04.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1112013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v zmysle predloženého 
návrhu 
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Uznesenie č. 90/2015 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23. 4. 2015 

Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015, nasledovný majetok mesta 
s účinnosťou od 01.05.2015: 

a ) b d d U OV' 1 ve ene na L V v 3467 d ' k ' ZI ' M c. ve ene v . u. ate oravce 
1 

Pare. 
Popis 

Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo číslo cena k 30.4.2015 k 30.4.2015 

3 Interný pavilón 486 
2 487 

l 557 701,26 
930 

790,09 088,83 
712,713 Interno-chirurg.pavilón 491,2257 160 671,02 160 671,02 -

712 lntemo-chirurg.pavilón TZ 491 313 058,01 130 443,84 
182 

614, 17 
717 Adm. budova riaditeľstva 492 43 813,52 43 813,52 -
715 Gyn.-pôr. Pavilón 496 62 037,64 62 037,64 -
716 Hospodárska budova-

501 2 900,19 2900,19 -príiem 
25 BudovaOUM 505 4 750,45 4 750,45 -

7/16 Budova márnice 909 2 129,46 2 129,46 -
27 Budova starého výbraku 2255 4 721,40 4 721,40 -
29 Budova dielne - sklad 2256 8 778,03 7 810,14 967,89 
7/4 Odpadová jama 2258 168,86 168,86 -
7/8 Pivnica 2259 952,40 952,40 -

7110 Garáže 2260 6 070,70 6 070,70 -
7113 Kotolňa 2262 282593,01 218 259,73 64 333,28 
7/15 Budova elektrocentrály 2263 34 108,21 27 681,71 6 426,50 
7118 Budova vodárne 2264 2 464,65 2 008,11 456,54 

Spolu 3 417 007,64 2 232 120,43 l 184 887,21 
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V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

Uznesenie č. 9112015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav ŠJosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 
Nakladanie s nehnuteľným majetkom zvereným do správy Mestskej nemocnice do 
prijatia zmien zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
povinnosť štatutárneho zástupcu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Zlaté Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným 
majetkom mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu 
zástupcovi zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien 
VZN Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
ukladá 
štatutárnemu zástupcovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným 
majetkom Mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu 
zástupcovi zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien 
VZN Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
žiada 
prednostu Mestského úradu Mesta Zlaté Moravce zabezpečiť predloženie zmien VZN 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení 
štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri 
nakladaní s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy na 
najbližšie plánované rokovanie mestského zastupiteľstva 

Uznesenie č. 92/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23. 04. 20 l 5 

Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte „Modernizácia 
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) predloženie žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/POl/01 Operačného 
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej 
nemocnice Zlaté Moravce" 
b) financovanie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté 
Moravce" z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof: MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
súhlasí 
a) s predložením žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/PO 1101 Operačného 
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej 
nemocnice Zlaté Moravce" 
b} s financovaním projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu ,, Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté 
Moravce" z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 

Uznesenie č. 93/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Prerokovanie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
plat primátorky Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
mesačný plat primátorky Mesta Zlaté Moravce vykonávajúcej funkciu v celom rozsahu 
vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve navýšený o 40% v súlade so Zákonom NR SR č. 253/ 1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po 
zaokrúhlení vo výške 3.040,00 €s účinnosťou od 02.01.2015. 
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Uznesenie č. 94/2015 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na určenie plani hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.682 € 
mesačne s účinnosťou od 01.01.2015. 

Uznesenie č. 95/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23. 04. 2015 

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. Zlaté 
Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, 
ktoré mesto vlastní v k. ú. Zlaté Moravce v L V číslo 7266, na pozemkoch - parcelách 
KN registra „E" číslo 5134/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 
m2 v kultúre orná pôda, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2, t.j. celková 
výmera 15,84 m2 
- pre QUEEN lNVESTMENT ZM s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 
489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov, ČR 
a Miroslav Kamenický, Stavbaru 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
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- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 E, 
schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní v k. 
ú. Zlaté Moravce v L V číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra „E" číslo 
5134/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná 
pôda, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2, t.j. celková výmera l 5,84 m2 
- pre QUEEN lNVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 O l Banská Bystrica, IČO: 47 
489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov, ČR 
a Miroslav Kamenický, Stavbaru 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 € 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpno predajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Uznesenie č. 96/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23. 04. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 
1,3,S v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy výťahovej šachty na 
nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 v Zlatých 
Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C'' číslo 
2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom 
v meste a okolí 
- pre Slovak Telekom, as. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú 
f ng. Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na 
dobu 10 rokov od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty 
nad strechou na náklady spoločnosti bez ích preplatenia mestom, s vydokladovaním 
finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je 
navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v 
zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s 
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majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez 
ich preplatenia mestom 
schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prená:_jom nehnuteľného majetku mesta - prenájmu 
strechy výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej 
ulici č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele 
KN registra „C" číslo 2601123 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na 
liste vlastníctva číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu -
zlepšenie pokrytia signálom v meste a okolí 
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú 
Ing. Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na 
dobu 10 rokov od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty 
nad strechou na náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním 
finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je 
navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v 
zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s 
majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez 
ich preplatenia mestom 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Uznesenie č. 97120 I 5 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dila 23. 04. 2015 

Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 
891/2014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby 
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súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/l, na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 
891/2014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby 
súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/l, na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
využíva 
oprávnenie vyhlasovateľa a v súlade s bodom l O. súťažných podmienok 
ruší 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a 
podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže a súčasne ruší predaj na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schválený uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 
týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 
a) stavby súpisné číslo 460 (rodinný dom) nachádzajúci sa na pozemku parcely KN 
registra „C'·, č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria) - bývalý sklad ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
b) pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny/ 
c) pozemku parcely KN registra „C", č. parcely l 825/l o výmere 1 334 m 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pred budovou, vedľa 

budovy a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici/, 
ruší 
a) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č . 867/2014 zo dňa 18.09.2014 
b) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 89112014 zo dňa 13.11.2014 

Uznesenie č. 98/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
prírnátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce -
prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
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návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom -
členom predstavenstva, ktorá sa na Mesto Zlaté Moravce ako spoluvlastníka pozemku 
obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v súvislosti s verejnoprospešnou vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody'' a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne 
na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 
zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. 
Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej 
stavby s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so 
zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného 
potrubia, predmetom ktorých bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako spoluvlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania 
potrubia po jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 
v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 4465/2 
druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 122 m2, zapísanej v L V č. 6840 v 
spoluvlastníckom podiele Mesta Zlaté Moravce, v podiele 71100-in a 17/50-in, t.j. spolu v 
podiele 411100-in v dÍžke cca 2 m 
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti 
parcele reg. „E" č. 4465/2 v dÍžke cca 2 m v rozsahu podľa geometrického plánu 
skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať 
činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať 
terénne úpravy. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej podielovým spoluvlastníkom je Mesto Zlaté 
Moravce a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese 
Zlaté Moravce, zapísaná v liste vlastníctva č. 6840 v podiele 411100-in na Mesto Zlaté 
Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 4465/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku trvalé trávne 
porasty. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k 
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tomu, že predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 
časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Uznesenie č. 99/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23 .04.20 I 5 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce -
prívod vody"') na časť parcely registra „E'' číslo 5691 / 1 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom -
členom predstavenstva, ktorá sa na Mesto Zlaté Moravce ako vlastníka pozemku obracia 
s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v 
súvislosti s verejnoprospešnou vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou -
Hosťovce - prívod vody" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne 
na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 
zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. 
Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej 
stavby s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so 
zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného 
potrubia, predmetom ktorých bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubia po 
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jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 
v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E'" č. 5691/1 
druh pozemku ostatné plochy o cel.kovej výmere I 0469 m2, zapísanej v L V č. 5417 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce, v dlžke cca 10 m 
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti 

parcele reg. „E" č. 569111 v dÍžke cca 10 m v rozsahu podľa geometrického plánu 
skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať 
zemné práce, umiestJ.1ovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať 
činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať 
terénne úpravy. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a 
ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísaná v liste vlastníctva č. 54 l 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5691/1 o výmere 10469 m2 , druh pozemku ostatné 

plochy. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k 
tomu, že predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 

pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 
časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Uznesenie č. 100/20 15 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
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konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 

Uznesenie č. l O 1/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 v predloženom 
znení 

Uznesenie č. 102/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dt"la 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy 
v o 1 í 
za členov Výboru mestskej časti Prílepy nasledovných členov: 
Predseda: Ing. Marek Holub 
Podpredseda: Ivan Hritz st. 
Tajomník: Ing. František Jamrich 
Členovía: JUDr. Terézia Borčinová, Irena Vencelová, Juraj Zelenka; Štefan Páleník 
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Uznesenie č. 103/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 6112015 a zrušenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce 
- 40bj - NNk") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 6 l/2015 zo dňa 26.02.2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnost'ou 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, ktorá tvorila prílohu 
tohto uznesení~ za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti 
so stavbou ,,Zlaté Moravce - 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných 
bremien odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii 
stavby spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislav~ 
ruší 
uznesenie č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a ruší Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim 
oprávneným v znení, ktorá tvorila prílohu tohto uznesenia, pričom bola uzatváraná za 
účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté 
Moravce - 40bj - NNk" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava odplatne vo výške 
znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s .. 

Uznesenie č. 104/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce - 40bj - NNk ") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
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návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
a Ing. Vladimírom Račekom PRAMOS, To Istého 3127 /2A, Zlaté Moravce za účelom 
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce 
- 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne vo výške 
znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, Bratislava. 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a Ing. Vladimírom 
Račekom PRAMOS, To Istého 3127 /2A, Zlaté Moravce, IČO: 14106078 ako budúcim 
platiteľom v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj -
NNk" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava odplatne vo výške znaleckého 
posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., predmetom ktorých budú vecné bremená spočívajúce v povinnosti 
budúceho povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na 
budúcich zaťažených nehnuteľnostiach: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činností a činností uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetických zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a 
ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „C'' číslo 2601/l o výmere 22718 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria 
- parcela KN registra „C" číslo 110711 o výmere 1687 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
a zapísané v Ii ste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „E" číslo 5619 o výmere 506 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
~ parcela KN registra „E" číslo 5689 o výmere 4787 m2, druh pozemku ostatné plochy. 

Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
pripravenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien podl'a schvaľovacej častí tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
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Uznesenie č. l 05/2015 

!ng. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Zmena termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
schvaľuje 

zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva z pôvodného termínu 
18.06.2015 na 25.06.2015 v KD Chyzerovce 

Uznesenie č. l 06/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR k 
právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových 
organizácií 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2013 
prerokovalo 
Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR k 
právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových 
organizácií Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 
berie na vedomie 
Stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.4.2015 ohľadom dočasného poverenia 
vedenia príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce, ktoré znie: 
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení") v § 13 ods. 4 písm. e) ustanovuje, že starosta rozhoduje vo 
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. 
Podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce 
a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a 
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príspevkových organizácií obce. Zákon o obecnom zriadení neupravuje simacrn 
dočasného ustanovenia riaditeľa organizácie do právoplatného vymenovania. Po 
právoplatnom vymenovaní do funkcie sa s riaditeľom príspevkovej organizácie obce 
uzatvára pracovná zmluva na základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práve vo 
verejnom záujme"), ktorého gestorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Zákon o 
výkone práce vo verejnom záujme môže upravovať iba pracovnoprávne vzťahy riaditeľa 
príspevkovej organizácie obce, nakoľko v otázke menovania riaditeľa príspevkovej 
organizácie obce predstavuje zákon o obecnom zriadení lex specialis. 

Preto pokiaľ ide o postup ustanovenia riaditeľa príspevkovej organizácie obce do funkcie, 
je podľa nášho právneho názoru možné postupovať iba podľa zákona o obecnom 
zriadení. Z uvedeného dôvodu nemôže osobu dočasným vedením rozpočtovej resp. 
príspevkovej organizácie do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona o 
obecnom zriadení, poveriť ani starosta, ani obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zákon o obecnom zriadení dočasné poverenie vedenia 
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie nerieši, máme za to, že ak funkcia riaditeľa 
nie je obsadená, až do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona, môže ho 
zastupovať iba jeho zástupca. Aj to je možné len v prípade, ak to vyplýva zo zriaďovacej 
listiny alebo vnútorného predpisu organizácie. 

Akýkoľvek iný spôsob obsadenia postu riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej 
organizácie obce, ako je ustanovený zákonom o obecnom zriadení, predstavuje porušenie 
zákona o obecnom zriadení. V prípade, ak rozpočtová resp. príspevková organizácia obce 
nemá dlhšiu dobu vymenované vedenie, môže tým byť sťažené, resp. znemožnené 
plnenie jej úloh. V tomto prípade môže obecné zastupiteľstvo zvážiť zrušenie takejto 
organizácie (§ 11 ods. 4 písm. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom plnenie úloh obce 
(doteraz vykonávaných znišenou organizáciou) by mala obec zabezpečiť prostredníctvom 
svojich zamestnancov. Na záver si opätovne dovoľujeme zdôrazniť, že za jediný spôsob 
obsadenia funkcie riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie obce (aj na 
dočasné obdobie) považujeme jeho vymenovanie obecným zastupiteľstvom na návrh 
starostu. 

Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže v 
konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť Jen svoj právny názor. 
a odporúča primátorke mesta, 
aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva do 30.6.2015 predložila návrh na 
vymenovanie riaditeľov mestských príspevkových orgamzac11 Záhradnícke služby, 
Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, ktorých vyberie na základe výberového 
konania 
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Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



K bodu 41/ 
Záver 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všekým prítomným, 
prednosti MsÚ, právničke MsÚ, pánovi náčelníkovi, pánom poslancom, poslankyniam, 
vedúcim oddelení mestského úradu, všetkým kolegom z mestského úradu, všetkým 
Zlatomoravčanom za účasť na 6. zasadnutí Mestského zatupiteľstva. Na záver ukončila 
rokovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva a popriala všetkým krásnu dobrú noc. 

V Zlatých Moravciach 23.04.2015 

Zapísala: ~~ 
Ingrid Streďánska 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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Mgr. Denisa Uhrinov · 
overovateľ zápisnice 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

................. 4. .................... . 
RNDr. Jozef Paluška 
overovateľ zápisnice 



Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 23. apríla 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátorka mesta: 
Ing. Serafina Ostrihoňová 

Prednosta MsÚ: 
Ing. Miroslav Šlosár 

00/c;, 
....................... 7. .1 ............... . 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

Poslanci MZ: 
/ 

1. Ing. Ján Adamec .O~.e R .0.~.~.9. .~. 0!.~. ~:-J. „. „ .. „.„ 

2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

4. Mgr. Michal Cimmermann 
~ 

5. JUDr. Pavel Dvonč . .OS.ť.8.G~~ ... NEAD .„„„„.„. 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

7. Ing. Marek Holub 

·· ··t·~„ .. „.„.„ .... 
. „ .. ~ . . . . .. . „ .. „ ... . .. „ .. -

8. PaedDr. Dušan Husár .9.~ P.P. .G.~.~.Q~!~f~J ............ . 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová . ... „~/.??~~.„ .. „ . 



10. Vladimír Klučiar 

1 1. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 

16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 



Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 

Branislav Varga 

Ing. Ľubomír Gábriš 

Mgr. Peter Sendlai 

Simona Holubová 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. Michal Borkovič 

Ing. Miroslav Košút 

Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína Nociarová 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 

Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 

Viera Sykorová 

Ivana Horn olová 

~ ---\l_J}t Lr,: ~ c ........ „(]J ..... „ .............. . 

::.·.: .. ·. :·.% .:·.·_:::.:·.·.·.:.·.:·: 
()%--
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............ )~ .. : .. ~ ..... ................ . 

...... .. Mf1! ............ . ....... .. .... i/ ....... ....... . 

& .... ... '..7 ................... . 
.... .............................. 

--~~--··················· 

·--~··············· · · 



Mgr. Eva Bieliková 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

Gejza Hlavatý 

.'~~~ . . ~X?fr~9. .V.4 ........ . ~ ••••/ :' .. -....................... . 




