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

Z á p i s n i c a 
 

        z ustanovujúceho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
02. januára 2015 o 14:00 hod. 

(piatok) 
 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 
 

                                  
  
Dátum konania:  02.01.2015  
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a        

volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
6. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na 

vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
8. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta 
9. Uznesenia 
10. Záver 
 
  
K bodu 1/ 
Otvorenie 
  
       Mestské zastupiteľstvo bolo otvorené hymnou Slovenskej republiky.  

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v novom volebnom období. Uviedol, že víta hlavne 



predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., poslancov 
Mestského zastupiteľstva, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov škôl, vedúcich 
oddelení Mestského úradu, pracovníkov mesta a všetkých zlatomoravčanov, ktorí prijali 
pozvanie na toto ustanovujúce zasadnutie. Ďalej dodal, že srdečne víta na dnešnom  
ustanovujúcom zasadnutí aj JUDr. Jána Čarnogurského. 
 
Ďalej uviedol, že chce prítomných oboznámiť s programom rokovania mestského 
zastupiteľstva: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta 

a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
6. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na 

vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
8. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta 
9. Uznesenia 
10. Záver 

 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 
ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  02.01.2015.  
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil za overovateľov zápisnice ustanovujúceho  
Mestského  zastupiteľstva p. Ivana Madolu a PaedDr. Dušana Husára. 

 
K bodu 3/ 
Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a        
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva - správu podá Bc. Nociar 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. -  požiadal predsedu mestskej volebnej komisie 
Bc. Nociara,  aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy v meste 
Zlaté Moravce.  
Bc. Nociar – uviedol, informácie na základe zápisnice z mestskej volebnej komisie 
o výsledku volieb v meste  do mestského zastupiteľstva a primátora mesta  v nasledovnom 
znení:  
V meste sa zistili tieto výsledky&. 
- Počet volebných obvodov               4 
- Počet volebných okrskov                       11 
- Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania        11 
- Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                    10 663 
- Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                       5 477 
- Počet odovzdaných obálok                             5 476 
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta              5 422 
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby mestského zastupiteľstva 5 309 
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- Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť           17     
- Počet zvolených poslancov              17 
 
Za primátorku mesta bola zvolená: 
Ing. Serafína Ostrihoňová ako nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov 1766. 
 
 
 
 
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných 
obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
 
Vo volebnom obvode číslo 1: 

1. Marta Balážová, MVDr. , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                 993 
2. Pavel Dvonč, JUDr. , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                        874 
3. Oto Balco, MUDr. , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov      821 
4. Ivona Vicianocá, PharmDr., SMER-sociálna demokracia,  Kresťanskodemokratické 

hnutie, s počtom platných hlasov                                                                               719 
5. Pavol Petrovič, PaedDr., nezávislý kandidát, s počtom hlasov                                  609 
6. Ján Adamec, Ing., SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické  

hnutie, s počtom platných hlasov                                                                               527                        
                              

 
Vo volebnom obvode číslo 2: 

1. Dušan Husár, PaedDr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                     789 
2. Alžbeta Esterková, JUDr. , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov               666 
3. Klaudia Ivanovičová, PaedDr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov         625 
4. Michal Cimmermann, Mgr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov             607 
5. Denisa Uhrinová, Mgr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                     565 
6. Karol Švajčík, Ing., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                            507 
7. Ivan Madola, SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,  
      s počtom platných hlasov                                                                                            415 
8. Vladimír Klučiar, SMER-sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické 

hnutie, s počtom platných hlasov                                                                                405 
9.  Roman Šíra, Mgr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                            404 

 
Vo volebnom obvode číslo 3: 

1. Jozef Paluška, RNDr. , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                       171 
 
Vo volebnom obvode číslo 4: 

1. Marek Holub, Ing., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov                            106 
 

 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. – poďakoval predsedovi mestskej volebnej 
komisie za informáciu o výsledkoch do orgánov samosprávy v meste Zlaté Moravce 
a požiadal ho, aby všetkým odovzdal osvedčenie o zvolení. 
Bc. Nociar – vyzval postupne všetkých prítomných novozvolených poslancov Mestského 
zastupiteľstva a odovzdal im osvedčenie o zvolení.  

 
K bodu 4/ 

3 
 



Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. - uviedol, že teraz sa pristúpi k zloženiu sľubu 
novozvolenej primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej a požiadal všetkých prítomných, 
aby počas sľubu stáli. Následne vyzval  novozvolenú primátorku mesta na zloženie sľubu. 
Novozvolená primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová predniesla svoj sľub:  „Sľubujem 
na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 
primátorky mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ K tomu 
nech mi Pán Boh pomáha.  
 
Ing. Peter Lednár, CSc. – odovzdal  primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej insígnie 
čím sa primátorka mesta ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
Bc. Nociar,  predseda miestnej volebnej komisie odovzdal primátorke mesta doklad 
o zvolení. 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová poďakovala Ing. Petrovi Lednárovi, CSc. za 
odovzdanie insígnií mesta Zlaté Moravce a uviedla, že týmto preberá vedenie ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Uviedla, že pokračovať sa bude piaty bodom.  

 
K bodu 5/ 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že teraz pristúpime k slávnostnému 
aktu zloženia sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach. Informovala prítomných, že najskôr prečíta text sľubu, počas tohto sľubu budú 
všetci prítomní stáť, potom budem menovite vyzývať jednotlivých novozvolených poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorí jej podajú ruku, povedia slovo sľubujem a podpíšu sa na 
listinu „ Sľub poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach“. 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  prečítala text sľubu: „Sľubujem na svoju 
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
Následne prichádzali  poslanci v nasledovnom poradí:  
Ing. Ján Adamec -  pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.     
MVDr. Marta Balážová – pristúpila k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podala 
jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.     
MUDr. Oto Balco - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.    
Mgr. Michal Cimmermann  - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej 
a podal jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.   
JUDr. Pavel Dvonč - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  
ruku so  slovom  „sľubujem“.    
JUDr. Alžbeta Esterková- pristúpila k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podala 
jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.    
Ing. Marek Holub - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.     
PaedDr. Dušan Husár - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  
ruku so  slovom  „sľubujem“.     
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PaedDr. Klaudia Ivanovičová - pristúpila k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej 
a podala jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.    
Vladimír Klučiar - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.     
Ivan Madola - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku so  
slovom  „sľubujem“.     
RNDr. Jozef Paluška - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  
ruku so  slovom  „sľubujem“.    
PaedDr. Pavol Petrovič - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  
ruku so  slovom  „sľubujem“.     
Mgr. Roman Šíra - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.      
Ing. Karol Švajčík - pristúpil k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podal jej  ruku 
so  slovom  „sľubujem“.     
Mgr. Denisa Uhrinová - pristúpila k primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej a podala 
jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.    
PharmDr. JUDr.  Ivona Vicianová  - pristúpila k primátorke mesta Ing. Serafíne 
Ostrihoňovej a podala jej  ruku so  slovom  „sľubujem“.  

 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová všetkým poďakovala a skonštatovala, že  
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
 
K bodu 6/ 
Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že teraz sa pristúpi k voľbe 
mandátovej komisie, ktorá overí, či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva: 

a) obdržali na základe preukazu totožnosti osvedčenia o zvolení vydané mestskou 
     volebnou komisiou, 
 b) zložili zákonom predpísaný sľub, 
 c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe vlastnoručne 
podpísaných čestných prehlásení. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, za predsedu mandátovej komisie 
navrhuje : p. poslanca Jána Adamca. 
Za členov mandátovej komisie navrhla: p. poslankyňu. Martu Balážovú  a p. poslanca Ota 
Balca 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o hlasovanie a opýtala sa kto je: 

Za: 15 ( Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, Klučiar, 
Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Adamec, Balážová)  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že mandátová komisia 
v predloženom znení bola schválená. 
       
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -   uviedla, že teraz sa pristúpi k voľbe 
návrhovej komisie, kde  navrhuje  
Za predsedu návrhovej komisie : p. poslanca Michala Cimmermanna 
Za členov návrhovej komisie navrhujem: p. poslankyňu. Alžbetu Esterkovú  a p. poslanca 
Pavla Dvonča 
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Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o hlasovanie a opýtala sa kto je: 

Za: 17 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 

 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že návrhová komisia 
v predloženom znení bola schválená a poďakovala. 
 

 
K bodu 7/ 
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na 
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 

 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala mandátovú komisiu, aby prišla 
overiť zloženie sľubu primátorky mesta a čestné vyhlásenie, že novozvolená primátorka 
mesta nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátorky mesta a zloženie 
sľubu novozvolených  poslancov mestského zastupiteľstva a ich čestné vyhlásenia, že 
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva a požiadala 
predsedu mandátovej komisie Ing. Jána Adamca, aby podal stanovisko.  
Ing. Ján Adamec, predseda mandátovej komisie po overení uviedol, že mandátová komisia 
konštatuje, že primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová obdržala osvedčenie o zvolení, 
zložila zákonom predpísaný sľub a nevykonáva žiadnu funkciu v rozpore s funkciou 
primátorky v zmysle § 13 ods. 3, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
Ďalej dodal, že mandátová komisia konštatuje, že poslanci Mestského zastupiteľstva : Ing. Ján 
Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. 
Pavel Dvonč, JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Marek Holub, PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. 
Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr. Jozef Paluška, PaedDr. Pavol 
Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa Uhrinová, PharmDr. JUDr.  
Ivona Vicianová obdržali osvedčenie o zvolení za poslanca, zložili zákonom predpísaný sľub 
a nevykonávajú žiadnu funkciu v rozpore s funkciou poslanca MZ podľa § 11, ods. 2, zák.č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení zákona o obecnom zriadení. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala za správu predsedovi 
mandátovej komisii a požiadala poslancov o hlasovanie za uznesenie, Mestské zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ konaného dňa 02.01.2015 
Prerokovalo a berie na vedomie správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu 
a o nezlučiteľnosti funkcii na vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva. Následne sa prítomných poslancov opýtala, kto je:  

Za: 17 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 
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Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo 
týmto zobralo na vedomie správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu 
a o nezlučiteľnosti funkcii na vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu 8/ 
Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová –  sa prihovorila k všetkým prítomným 
nasledovným príhovorom. 
 
     Vážení Zlatomoravčania a ctení hostia ! 
  
     Dovoľte, aby som poďakovala pri tejto slávnostnej príležitosti Bohu a Zlatomoravčanom 
za ich vernosť a pomoc. Moju vernosť svojou vernosťou zázračne odmenili, keď bez jediného 
bilbordu a bez jediného mítingu ma za primátorku môjho rodného mesta Zlaté Moravce 
triumfálne zvolili. Najviac si vážim ľudí pravdovravných, odvážnych, statočných, obetavých, 
pevných ako skala s otvorenou hlavou. Veľmi sa teším, že ste to práve vy moji priatelia 
Zlatomoravčania a naši vzácni hostia tu prítomní ktorým som vďačná za vašu pomoc.  
     Jedine ten, kto vie úprimne nezištne milovať a rozdávať lásku druhým ľuďom je naozaj 
šťastným človekom. Vy ste takí, preto vám právom patrí prímenie, že ste ľuďmi so zlatým 
srdcom.  
     Zároveň gratulujem všetkým novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach a som presvedčená, že spoločnými silami budeme robiť všetko preto, 
aby život našich Zlatomoravčanov bol lepší a radostnejší. Túžim po tom, aby sme spolu 
s poslancami našimi činmi boli požehnaním Zlatých Moraviec.     
     Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru a sľubujem, že budem primátorkou pomáhajúcou 
všetkým čestným občanom. Jednou z mojich priorít je zodpovedne nakladať s verejným 
majetkom a verejnými financiami. Mojim cieľom je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia 
na mestskom úrade a v mestských podnikoch a zariadeniach. Najväčšou prioritou je 
zachovanie nemocnice v meste a zabránenie dovážania plastových odpadov do mesta zo 
zahraničia a ich polymerizácia.  
     Pre správne nadviazanie riadenia mesta a rozhodovanie je potrebný ekonomický, právny 
a procesný audit. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo bolo a pokračovať v dobrých činoch 
a čo bolo vytýkané a je zlé chcem napraviť. Do konca januára chcem zvolať mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva na ktorom by sa mali zostaviť odborné komisie, aby 
mohli čo najskôr začať pracovať a prerokovať návrh rozpočtu.   
     Dovoľte mi, aby som vyslovila svoje úprimné poďakovanie v mene nás všetkých všetkým 
tým mestským predstaviteľom, bývalým poslancom MsZ, pracovníkom mesta, mestských 
podnikov, zariadení, zamestnávateľom a zamestnancom súkromného a verejného sektora, 
obchodov a služieb pôsobiacich v meste, ktorí nad osobné záujmy povýšili záujmy nášho 
mesta a boli verní svojmu poslaniu. Prejav úcty patrí všetkým, ktorí doteraz vytvárali hodnoty 
pre naše mesto a snažili sa ochrániť jeho majetky pred rozkradnutím. Moja úcta patrí všetkým 
ľuďom, ktorí na svojich pleciach nesú zodpovednosť nielen za vlastné rodiny, ale aj rodiny 
svojich zamestnancov.  
    Milí spoluobčania, týmto vás vyzývam na prahu nového roka i nového volebného obdobia 
ku vzájomnej zmysluplnej užitočnej spolupráci v prospech nás všetkých pre dobrý pocit 
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    Život sa dá budovať len na skale viery, nádeje a lásky. Celá láska Stvoriteľa spočíva 
v triumfe pravdy, dobra a spravodlivosti. Nekonečná láska Božia je prítomná vo všetkých vás 
a vo všetkých Božích stvoreniach. Chcem aby ste vedeli, že moje smerovanie vedenia mesta 
v najbližšom období bude zamerané na to, aby prím v meste nemala moc ale služba. Chcem 
viesť naše mesto ako  jednu veľkú rodinu na báze lásky človeka k človeku. Mojím krédom 
naďalej zostáva: “Najmenej si má dovoľovať ten, komu je dovolené najviac!“. Hoci mi môj 
dobrý manžel zazlieva, že kvôli tomu sa naše deti museli realizovať ďaleko od nášho mesta 
ale správnosť môjho postoja  uznáva. Ďakujem aj touto formou milovanému manželovi 
Milankovi, synovi Milankovi  i celej rodine za ich pochopenie.  
     V dnešnej dobe je najviac porušované základné ľudské právo, že ľudia sú si rovní najmä 
vinou moci a sily peňazí. Nie nadarmo sa hovorí, že kto má peniaze má moc. Príčinou 
najväčšieho utrpenia na zemi od nepamäti sú ľudia, ktorí sú maniaci moci a otroci peňazí.  
    Komunálne voľby v Zlatých Moravciach teraz dokázali, že zásluhou voličov  pravda 
a láska víťazí nad lžou a nenávisťou i nad silou megalomanských mnohomiliónových 
kampaní. Napriek tomu, že žijeme v dobe, keď bohom sú peniaze, aj tieto komunálne voľby 
v Zlatých Moravciach   sú víťaznou revolúciou vernosti, viery, lásky a nádeje. Som pevne 
presvedčená, že si to rovnako ako ja uvedomujú všetci novozvolení poslanci.  
     Vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci !  
     Nič v živote nie je náhoda ! Som presvedčená o tom, že na svet sme prišli preto, aby sme 
po sebe zanechali nejakú pozitívnu stopu podľa zámeru Stvoriteľa. Verím, že so mnou aj vy 
všetci novozvolení poslanci spoločne vnímame svoje poslanie v nezištnej pomoci druhým. 
Nedovoľme, aby tí, ktorí do nás voľbami vložili nádej zostali sklamaní! Budujme spoločnými 
silami naše Zlaté Moravce, aby boli mestom v ktorom je radosťou žiť a aj ho navštíviť. 
Prosím vás o to aby sme spojili svoje sily, aby sa všetky naše reálne volebné predsavzatia 
a plány naplnili. Chcime pomôcť dôstojnému životu ľudí, ktorí chcú pracovať, aby nemuseli 
za prácou do sveta odchádzať.  
     Vážení Zlatomoravčania ! 
     Prosím vás modlite sa za nás, aby sme boli jednotní pri presadzovaní dobra !  Dúfam, že 
vy  Zlatomoravčania o štyri roky na konci tohto volebného obdobia budete môcť oslavovať, 
že ste si v novembri 2014 dobrých zástupcov zvolili a tak vy panie poslankyne a páni poslanci 
budete môcť v tejto službe občanom a mestu pokračovať aj po ďalších voľbách. Potom aj ja 
budem mať s rodinou dôvod na oslavu, pretože už viac za primátorku mesta nebudem 
kandidovať a chcem, keď rok 2018 dožijem podporiť kandidáta, o ktorom budem 
presvedčená, že nesklame a bude verní  voličom.       
     Každý z nás má len jediný život a ten sa oplatí prežiť konaním dobra.  Pre mňa je nebo 
konať dobro ! Dobro chcem  konať Vám, pretože každý z Vás je živý Boží chrám. Tí, ktorí 
ma poznajú najlepšie vedia, že sa ničoho nebojím, ani smrti, ani väzenia, ani psychického 
deptania. Bojím sa jediného a to nemilovať niekoho. Milujem odpúšťanie a odpúšťam aj tým, 
ktorí sa mi aj teraz vyhrážajú. Chcú všemožne zvrátiť to, že si ma verní Zlatomoravčania za 
primátorku mesta zvolili. Problém je v tom, že oni vedia, že im budem opäť brániť získať 
miliónové majetky mesta zadarmo, lebo ja primátorskú prísahu beriem smrteľne vážne aj to, 
že budem ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky.        
     Verím, že vzájomnou spoluprácou s poslancami a občanmi vytvoríme zo Zlatých 
Moraviec ekonomicky zdravé prosperujúce mesto, kde bude človek svätou vecou človeku. 
Naším príkladom nech je v tom najväčšia osobnosť aká kedy na zemi žila Boh Syn Ježiš 
Kristus a Svätý otec Ján Pavol II., naši pápeži  Benedikt a František. Nikto zo všetkých 
politikov sveta necíti takú zodpovednosť za ľudstvo ako títo nasledovaniahodní veľkí pápeži. 
Pokiaľ budeme ľudí a naše mesto podľa ich príkladu milovať a zveľaďovať, budú aj budúce 
generácie naše činy s úctou nasledovať. V tom nech nám Boh pomáha a prosím vás za 
modlitby za nás a naše mesto Zlaté Moravce. Nekonečný Boh a Bohorodička, ktorej sviatok 
sme na Silvestra slávili nech sú sprievodcami našich životov. Prajem vám všetkým 
z úprimného srdca  počas celého nového roka 2015 veľa zdravia a šťastia. Nech je pre vás 
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    Najvnútornejším mojím bytím je Ježiš, ktorý sa najviac zo všetkých ľudí ponížil všetkým 
konaním, čo žil medzi nami, preto mi dovoľte, aby som svoj primátorský príhovor zakončila 
slovami milovanej piesne : „ Na svoju česť TI sľubujem Ježišu môj, že TEBE všetko darujem 
i život svoj, len sily ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som mohla vytrvať v svojom sľube. 
Slúžiť chcem vlasti, národu bez prestania. Pomáhať chcem svojmu ľudu do skonania, len sily 
ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som mohla vytrvať v svojom sľube.“  
 
 
 
 
 
 
K bodu 9/ 
Uznesenia 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že teraz by sa mali prijať uznesenia 
k jednotlivým bodom. Požiadala poslancov Mestského zastupiteľstva, aby hlasovali za 
uznesenie o Oznámení predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora 
mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Požiadala o hlasovanie, kto je: 
 

Za: 17 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 
 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo 
týmto zobralo na vedomie oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch 
volieb primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenej primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o hlasovanie za uznesenie: Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, 
prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou 
mesta 

Za: 17 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 
 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo 
týmto zobralo na vedomie oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch 
volieb primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenej primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. 
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Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o hlasovanie za uznesenie o zložení sľubu poslancov novozvoleného mestského 
zastupiteľstva: Ing. Ján Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Mgr. Michal 
Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Marek Holub, PaedDr. 
Dušan Husár, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr. Jozef 
Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa 
Uhrinová, PharmDr. JUDr.  Ivona Vicianová.  
Požiadala poslancov o hlasovanie, kto je: 
 

Za: 17 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Prítomní: 17 (Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová, Adamec, 
Balážová) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla , že Mestské 
zastupiteľstvoskonštatovalo, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala  predsedu  návrhovej komisie 
Michala Cimmermanna, aby podal informáciu o prijatých uzneseniach“ 
Mgr. Michal Cimmermann : uviedol, že  „ Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  na 
ustanovujúcom zasadnutí zobralo na vedomie, že za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia  
bola určená Silvia Švajčíková, za overovateľov zápisnice boli určení poslanec Ivan Madola 
a poslanec Dušan Husár, zobralo na vedomie oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie 
o výsledkoch volieb primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenej primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, 
skonštatovalo, že novozvolená primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová zložila zákonom 
predpísaný sľub primátorky mesta, konštatuje že novozvolení poslanci mestského 
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, že za 
predsedu mandátovej komisie bol zvolení poslanec Ján Adamec, za členov p. poslankyňa  
Marta Balážová  a p. poslanec Oto Balco, za predsedu návrhovej komisie poslanec Michal 
Cimmermann, za členov poslanec Pavel Dvonč, poslankyňa Alžbeta Esterková. Mestsské 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu 
a o nezlučiteľnosti funkcií na vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala za správu predsedovi 
návrhovej komisii.  
 
 
 
Schválené uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
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určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že  Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
                          Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátor mesta 
 
 
 
 

Uznesenie č. 2/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
 
 
                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátorka mesta 
 
 
 
 

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

konaného dňa 02.01.2015 
 
Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a        
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a        
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a        
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
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primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
                       Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátorka mesta 
 
 
 

Uznesenie č. 4/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
 
Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta 
k o n š t a t u j e  
že novozvolená primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová zložila zákonom predpísaný sľub 
primátorky mesta 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátorka mesta 
 
 
 

Uznesenie č. 5/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
k o n š t a t u j e  
že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva: Ing. Ján Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Mgr. 
Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Marek Holub, 
PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr. 
Jozef Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa 
Uhrinová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
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                      Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátorka mesta 
 
 
 

Uznesenie č. 6/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie mandátovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu mandátovej komisie  
v o l í 
za predsedu mandátovej komisie: p. poslanca Jána Adamca 
za členov: p. poslankyňa Marta Balážová  a p. poslanca Oto Balca 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
 
 
                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                   primátorka mesta 
 

 
 

Uznesenie č. 7/2015  
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.01.2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Michala Cimmermanna 
za členov: p. poslanca Pavla Dvonča  a p. poslankyňu Alžberu Esterkovú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 
 
                              Ing. Serafína Ostrihoňová 
                             primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 8/2015 
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02. O 1.20 l 5 

Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na 
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ 
konaného dňa 02.01.2015 
prerokovalo 
správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na 
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
berie na vedomie 
správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na 
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 

V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015 

K bodu 10/ 
Záver 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všetkým novozvoleným 
poslancom Mestského zastupiteľstva, kolegom a občanom, že sa zúčastnili ustanovujúceho 
Mestského zastupiteľstva. Popriala všetkým všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia 
a božieho požehnania a príjemný zvyšok dňa. Primátorka mesta ešte raz poďakovala všetkým 
a ukončila zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

V Zlatých Moravciach 12.01.201 5 

Zapísala: , -. 'l . ·" / 
) /I • Ä I . A.. .) [ , 

„ „ .ú:"J .. ":1 ••. ~- ~- „v.. 
Silvia Švajčíková 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
Primátorka mesta 
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Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 02. januára 2015 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

~ ·-------~~"'~(. t!::f.:.:.:: ........ „ ...... . 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Novozvolená primátorka mesta: 
Ing. Serafina Ostrihoňová 

Poslanci MZ: 

1. Ing. Ján Adamec 

2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

4. Mgr. Michal Cimmermann 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

7. Ing. Marek Holub 

8. PaedDr. Dušan Husár 

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 


