
Uznesenie c. 5/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Urcenie zapisovatel'ky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Materiál spracoval: .~~~!:"M"....

~:~::;o;~tj;tf._..t.a .



Uznesenie c. 6/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Urcenie overovatel'ov zápisnice
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
urcenie overovatel'ov zápisnice a
berie na vedomie

overovatel'ov zápisnice: sl. poslankynu Eriku Babockú a p. poslanca Mgr. Milana Galabu z 1.
zasadnutia MZ konaného dna 27.01.2011

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Materiál spracoval' Vn] Yt12I-

Za správnost: ",,~m.·.:;?;~~I
Dna: .::f:t.,(..~?'-1(.....



Uznesenie c. 7/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh na volbu mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
vo lí

a) za clenov mandátovej komisie Ing. Petra Hollého, Ludovíta Chládeka a PaedDr. Klaudiu
Ivanovicovú

b) za clenov návrhovej komisie Ivana Hritza, Ing. Petra Lisého a Ivana Madolu
c) za clenov volebnej komisie PaedDr. Dušana Husára, Vladimíra Kluciara a PaedDr. Pavla
Petrovica

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~~

Materiál spracoval: j.~.~mi...

za správnost: ..\!t11,.l~.~.lDna:~.~/. 4J....................................



Uznesenie C. 8/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Schválenie novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh na schválenie novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach

s ch v a l uje
novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach v znení
prijatých pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

(~""-c'~~

Materiál spracoval: ,.~.Q.n(J!(..

Za správnost: ..Jt.M..!i.!t.qr.7;' IDna' ~;;.'7' / -<-ó;k...........................................



Uznesenie c. 9/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Predbežné termíny zasadnutí mestských zastupitel'stiev na rok 2011
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

predbežné termíny zasadnutí mestských zastupitelstiev na rok 20 II a
s ch va/' uje
predbežné termíny mestských zastupitelstiev na rok 2011 na dni 24.03., 12.05., 23.06., 22.09.,
15.12.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.

~u

Materiál spracoval: y.~~~....

Za správnost: ~~ /f/Cf/J1M r

.~'.,....t;':.I .. , •••

Dna' ...2..;r:" ~ ';1............................................



Uznesenie c. 10/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Vykonanie komplexného auditu úcelnosti vynakladania financných prostriedkov mesta
a mestských podnikov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

vykonanie komplexného auditu úcelnosti vynakladania financných prostriedkov mesta
a mestských podnikov za rok 20 lOa
s ch v a l uje
vykonanie komplexného auditu úcelnosti vynakladania financných prostriedkov mesta
a mestských podnikov za rok 20 lO.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~~

Materiál spracoval: j~hmi...

~~sP~;~.!ty~fa .



Uznesenie c. 11/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávat' a viest' zasadnutia obecného
zastupitel'stva v prípadoch podl'a § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety
a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávat a viest zasadnutia obecného
zastupitelstva v prípadoch podla § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods.
6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
poveruje

poslanca Mgr. Pavla Šeptáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitelstva v
prípadoch podla § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety
zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Materiál spracov!,:~~..../Za správnost: ].;lf.~
Dna' ~7P. .r. -<..........................................



Uznesenie c. 12/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Vyhlásenie volby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
návrh vyhlásenia volby hlavného kontrolóra mesta na šest rokov, podrobnosti o podmienkach
úcasti a náležitosti prihlášky v súlade s § 18a zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vyhlasuje
volbu hlavného kontrolóra mesta na den 15.03.20 II

u r c uj e
podrobnosti o podmienkach úcasti a náležitosti prihlášky nasledovne:

Mesto Zlaté Moravce

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLA VNÝ KONTROLÓR MEST A ZLA TÉ MORA VCE

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. al zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle uznesenia c /2011 Mestského zastupitelstva Mesta Zlaté
Moravce zo dna .

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitostami a prílohami (vid nižšie)
do 28. februára 2011

na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája c. 2 Ipodatelnal v uzatvorenej obálke
oznacenej

"VOLBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAT!"

Výberové konanie sa uskutocní dna 15. marca 2011

Požiadavky:
ukoncené minimálne úplné stredné vzdelanie
súhlas so zverejnením osobných údajov na úcel vykonania volby v zastupitelstve
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehladom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
znalost základných noriem samosprávy



Všeobecné podmienky:
hlavný kontrolór je volený Mestským zastupitelstvom na 6 rokov. Je pracovníkom Mesta
a za svoju cinnost zodpovedá Mestskému zastupitelstvu, ktorému 1x štvrtrocne podáva
správu o svojej cinnosti,
funkcia hlavného kontrolóra nie je zlucitelná s výkonom funkcie poslanca Mestského
zastupitelstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne mesta
vykonáva kontrolu úloh Mesta vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií Mesta

Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve
iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol Mestu zverený,
úctovníctva a pokladnicných operácií na Mestskom úrade,
príjmovej a výdavkovej casti rozpoctu, jeho zmien a záverecného úctu,
správnosti a opodstatnenosti cerpania financných prostriedkov Mestu úcelovo
poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenie s financnými prostriedkami,
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov Mesta,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení Mesta a ostatných vnútorných predpisov
Mesta,

Preveruje:
tvorbu a cerpanie rozpoctu Mesta,
opodstatnenost zavedenia alebo zrušenia poplatkov Mesta

Vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpoctu a záverecnému úctu Mesta pred ich schválením Mestským
zastupitelstvom,
možnosti poskytovania úveru, pôžicky a dotácií,
výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
Mestskému zastupitelstvu,
zúcastnuje sa na zasadnutí Mestského zastupitelstva s poradným hlasom.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~-/~

Materiál spracoval: .v.~a.«.....

Za správnost: ~.;df:~~./
Dna: ~.-t!.f: V/..............................



Uznesenie c. 13/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Zriadenie mestskej rady a volba jej clenov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
Návrh na zriadenie a volbu clenov Mestskej rady
zriaduje
mestskú radu v pocte 5 clenov
volí

za clenov mestskej rady poslancov:
Vladimíra Kluciara, Mgr. Milana Galabu, Ing. Jozefa Škvareninu, Mgr. Pavla Šeptáka a Ing.
Petra Lisého

konštatuje
že zástupca primátora je clenom Mestskej rady v súlade s § 13b zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Malari_1 sp",ooval: J~1.i:r'.1.....Za správnos!: .~; ..,1~:,JDna: .~:(: ;r. .



Uznesenie c. 14/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Návrh na schválenie "Zásady pre zriadovanie a cinnost komisií Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh na ,,zásady pre zriadovanie a cinnost komisií Mestského zastupitelstva" a
s ch va l uj e
návrh "Zásady pre zriadovanie a cinnost komisií Mestského zastupitelstva" v znení prijatých
pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~

Materiálspracoval: JQ.n.~.....

Za správnost:·){fa::}~,.~.~ IDna:~!.:t: ~..................................



Uznesenie c. 15/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Návrh na schválenie "Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciach" .

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

Návrh na schválenie "Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach" a

s ch v a l uje
návrh "Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach" v znení
prijatých pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Matenal spracoval: ...V~.»~~..

za správnost: ..:.'ltf.tl.,d:~!.'/Dna:~.t.(,.~M .



Uznesenie c. 16/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Zriadenie komisií mestského zastupitel'stva a vol'ba predsedov a clenov komisií mestského
zastupitelstva.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
zriadenie komisií mestského zastupitelstva a volbu predsedov a clenov komisií mestského
zastupitelstva
zriaduje
stále komisie v súlade so Štatútom mesta Zlaté Moravce
vo li
Za clenov stálych komisií

a) komisia financná:
predseda: Ing. Jozef Škvarenina
clenovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Bc.
Ivona Vicianová

clenovia z radov odborníkov: Radovan Štekl, Michal Borkovic, Ivan Debnár, Lubomír
Ivanovic

b) komisia kontroly:
predseda: Mgr. Pavel Šepták
clenovia z radov poslancov: PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Ludovít Chládek

c) komisia zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky:
predseda: Mgr. Denisa Uhrinová
clenovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová,
Erika Babocká, PaedDr. Pavol Petrovic
clenovia z radov odborníkov: Ladislav Boršc, Marta Eckhardtová, Anna Kiššová, Lubica
Kovácová

d) komisia mládeže, školstva, kultúry a športu:
predseda: PaedDr. Klaudia Ivanovicová
clenovia z radov poslancov: Mgr. Milan Galaba, Ludovít Chládek, PaedDr. Dušan Husár
JozefTonkovic, PaedDr. Pavol Petrovic
clenovia z radov odborníkov: Ivan Malý, Dagmar Chrenková, Sona Menhertová



e) komisia podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku:
predseda: Miroslav Záchenský
clenovia z radov poslancov: PaedDr. Pavol Petrovic, Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr. Pavol
Šepták
clenovia z radov odborníkov: Michal Adamec ml., Ján Adamec, Marián Pacher

f) komisia dopravy a miestnych komunikácií:
predseda: Ludovít Chládek
clenovia z radov poslancov: Ivan Madola, Ivan Hritz, Miroslav Záchenský
clenovia z radov odborníkov: Michal Adamec st., Michal Kukucka, Emil Hudák

g) komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych
pamiatok:
predseda: Ing. Peter Hollý
clenovia z radov poslancov: Ivan Madola, Mgr. Milan Galaba, Jozef Tonkovic
clenovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Škvarenina st., Július Kliman, Peter Jakub, Ing.
Vlasta Lisá

h) komisia obrany, verejného poriadku a CO:
predseda: Ivan Madola
clenovia z radov poslancov: Jozef Tonkovic, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý
clenovia z radov odborníkov: Jozef Švec st.

i) komisia strategického plánovania a eurofondov:
predseda: Eva Dubajová
clenovia z radov poslancov: Ing. Jozef Škvarenina, Erika Babocká, Miroslav Záchenský
clenovia z radov odborníkov: Helena Dubayová, Miroslav Hruška, Ing. Anna Pacalajová

j) komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných:
predseda: Ivan Hritz
clenovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová, Erika Babocká,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Eva Dubajová

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CS
primátor mesta

~~~

,v1ateriá\ spracoval: .~.Q.~!r.f(..

Za správnost: ..::.ltr~..~..;1~.~''na: -:!':.~/'. -<-ciF'\:..................................



Uznesenie c.17/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.20 II

Zriadenie výborov v mestských castiach a vol'ba ich clenov v súlade s § 31 Štatútu mesta
Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II

prerokovalo

Návrh na zriadenie výborov v mestských castiach a volbu ich clenov v súlade s § 31 Štatútu
mesta Zlaté Moravce
volí

za clenov výboru mestskej casti C. l
Erika Babocká, Eva Dubajová, Mgr. Milan Galaba, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová
za clenov výboru mestskej casti C. 2
Ludovít Chládek, PaedDr. Pavol Petrovic, Miroslav Záchenský, Ludmila Šimeková, Pius Biely,
Marta Šutková, Andrej Karaffa, Radovan Štekl
za clenov výboru mestskej casti C. 3
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Peter HoIlý, Ing. Peter Lisý, PaedDr.
Dušan Husár, Marián Tomajko, Iveta Komárová, Ing. Vlasta Lisá, Viliam Rumanko, Mgr. Jana
Langová
za clenov výboru mestskej casti C. 4 .
Ivan Madola, Mgr. Pavel Šepták, Vladimír Kluciar, Ing. Jozef Škvarenina
za clenov výboru mestskej casti C. 5 (Chyzerovce)
JozefTonkovic, Michal Adamec, Veronika Furková, Ludmila Hernjoklová, Jaroslav Pecho,
Viliam Tonkovic, Vladimír Tonkovic, Monika Tížnovská, Ing. Ivan Debnár, Ing. Anna
Pacalajová, Ing. Peter Jakub, Ing. Vladimír Paluš, Ján Drahoš
za clenov výboru mestskej casti C. 6 (Prílepy)
Ing. František Jamrich, Marián Holub, Milan Repa, Tibor Krchnavý, Irena Vencelová, Štefan
Páleník, Viera Radobická, Ivan Hritz

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Materiál spracoval: .~Q.1l.a:í....

Za správnost: ..~~ rlf0.1.' ..!I')~ - ~JDn . -t 'T• ./ ~a .



Uznesenie c. 18/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2011-2014
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
Prerokovalo
Návrh na schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch zpaz na obdobie 2011-2014

schvaluje
sobášiacich a recníkov na obradoch zpaz:
1. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce
2. Ing. Peter Lisý, poslanec Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
3. PaedDr. Klaudia Ivanovicová, poslanec Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
schvaluje
recníkov na obcianskych pohreboch:
l. Marián Tomajko, riaditel ZsM Zlaté Moravce
2. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce
schvaluje

úcinkujúcich zúcastnujúcich sa na obradoch zpaz:
l. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce
2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce
3. Gejza Hlavatý, riaditel Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach
4. Tatiana Kovácová, ucitelka Materskej školy na Žitavskom nábreží v Zlatých Moravciach
5. Mgr. Martina Belicová, ucitelka Spojenej školy v Zlatých Moravciach
6. Sona Menhertová, zástupkyna riaditela Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach

~
~ESTo

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Materiálspracoval: J~.f.IJ.( ....

Za správnost: .!1~oo. ·'f'·!.~·t:!.·(~ -IJn,,!: :./.. '-/., .



Uznesenie C. 19/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva vZIatých Moravciach
konaného dna 27.1.20 II

Návrh na delegovanie zástupcov zriad'ovatel'a do Rady školy pri školách a školských zariadeniach
mesta

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna 27.1.20 II

prerokovalo

a) návrh na zastavenie clenstva vorgánoch školskej samosprávy nasledovným delegovaným
zástupcom zriadovatela:

Viliam Rumanko, MVDr. Peter Dvonc, Ing. Ján Solciansky, Juliana Hlásna, Helena Tomajková, Ivan
Malý, MUDr. Štefan Valkovic, RNDr. Marián Bátora.

b) na delegovanie zástupcov zriadovatela do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta:
PaedDr. Klaudia Ivanovicová - do Rady školy pri ZŠ na Mojmírovej ulici c. 2,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý - do Rady školy pri ZŠ na Robotníckej ulici c.25
Renáta Kordošová, Miroslav Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinciakova ulica c.12
Erika Babocká, Eva Dubajová - do Rady školy pri MŠ Žitavskénábrežie C. l
PaedDr. Pavol Petrovic - do Rady školy pri Základnej umeleckej školy
Mgr. Milan Galaba - do Rady školy pri Centre volného casu .

c) na delegovanie zástupcov zriadovatela do Mestskej školskej rady
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PaedDr. Dušan Husár

schva/'uje

a) návrh na zastavenie clenstva v orgánoch školskej samosprávy nasledovným delegovaným
zástupcom zriadovatela:

Viliam Rumanko, MVDr. Peter Dvonc, Ing. Ján Solciansky, Juliana Hlásna, Helena Tomajková, Ivan
Malý, MUDr. Štefan Valkovi c, RNDr. Marián Bátora.

b) delegovanie zástupcov zriadovatela do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta:
PaedDr. Klaudia Ivanovicová - do Rady školy pri ZŠ na Mojmírovej ulici c. 2,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý - do Rady školy pri ZŠ na Robotníckej ulici c.25
Renáta Kordošová, Miroslav Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinciakova ulica c.12
Erika Babocká, Eva Dubajová - do Rady školy pri MŠ Žitavské nábrežie C. l
PaedDr. Pavol Petrovic - do Rady školy pri Základnej umeleckej školy
Mgr. Milan Galaba - do Rady školy pri Centre volného casu

c) delegovanie zástupcov zriadovatela do Mestskej školskej rady
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PaedDr. Dušan Husár

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Materiál spracoval: .~.~.tlf.!ií....

za sp,""ost' .~'.r/~~lDna: ~t.::./. 'L( .



Uznesenie c. 20/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Urcenie mesacného platu primátora
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
Návrh na urcenie platu primátora mesta Zlaté Moravce
u r c uj e

v súlade so zákonom NR SR c. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesacný plat primátora
vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,81 násobku priemernej mesacnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2009 744,50 x 2,81). K fixnej ciastke mestské
zastupitelstvo priznáva odmenu vo výške 50 %, co predstavuje celkový plat 3140,- EUR.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval' Uoil nrr(

Za správnost: ~ ~ ;;;;~ /
..../ .

Dna·.:<:...~~-<Q /............................................



Uznesenie c. 21/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie zásad odmenovania poslancov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh zásad odmenovania poslancov mestského zastupitel~tva v Zlatých Moravciach za úcast na
zasadnutí MsZ, za úcast na zasadnutí Mestskej rady a za úcast na zasadnutí komisie
schvaluje

zásady odmenovania poslancov mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach nasledovne
a) pevný plat poslancovi MsZ vo výške 100,- eur mesacne,
b) za úcast na zasadnutí MsZ patrí poslancovi odmena vo výške 40,- eur,
c) za úcast na zasadnutí Mestskej rady patrí poslancovi odmena vo výške 60,-eur
d) za úcast na zasadnutí komisie patrí poslancovi, ktorý je predsedom komisie, odmena vo

výške 40,- eur a poslancovi, ktorý je clenom komisie, odmena vo výške 20,- eur
e) predsedovi výboru mestskej casti 30,- eur za schôdzu

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval: ~~ r1:f'D1'f

~~:p~~~i~::~:~)................ ~ .



Uznesenie c. 22/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Poskytnutie financnej pomoci obcanom mesta nad rám,ec platného zákona c. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN c.
2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II

prerokovalo

návrh na poskytnutie financnej pomoci obcanom mesta nad rámec platného zákona c. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN c.
2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
sch valuje

poskytnutie financnej pomoci rodine prípadne jednotlivcovi nad rámec platného zákona c.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého
VZN c. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorú vo výnimocných
prípadoch odsúhlasí primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~

Ivlatsriál spracoval: .~:Th~

za SP'ávnOstJtt~. H'_~.J IDna: ,~t,(~ ....................



Uznesenie c. 2312011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2007
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2007
s ch v a l uje .
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2007 s výhradou:
Záverecný úcet 2007 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle §lSd,
zákona o obecnom zriadenÍ.

Zodpovedný: hlavný kontrolór
3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

,vlalsnál spracoval' ~O;h rol(

Za správnost: •.l:..:.':;i~:~IIlna: ..~,-r!,/............................



Uznesenie c. 24/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2008
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojbm l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II

prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2008
s ch v a l uje
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2008 s výhradou
Záverecný úcet 2008 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle §l8d,
zákona o obecnom zriadení.

Zodpovedný: hlavný kontrolór

3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Materiál spracoval: .~~.1!~.1.....

Za správnost: .:.:.):tf0.ff~.~~!J!Jna' -<//.-<0,1;\............................................



Uznesenie c. 25/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2009
s ch v a l uje
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2009 s výhradou
Záverecný úcet 2009 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle § lSd,
zákona o obecnom zriadenÍ.

Zodpovedný: hlavný kontrolór
3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.ä~

Materiál spracoval' ~oiirorf

Za správnos! ~:~;:;:IDna: ::< :~::.!.:. V.............................



Uznesenie c. 26/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Volba prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie 2010-2014
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh na volbu Ludmily Šimekovej, bytom Slov. armády 31, Zlaté Moravce za prísediaceho pre
Okresný súd Nitra na obdobie rokov 20 l 0-20 14
volí

Ludmilu Šimekovú, bytom Slov. armády 31, Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný súd
Nitra na obdobie rokov 2010-2014

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~--~~

Materiál spracoval: ..~~.~~.f.(..

za správnost: ..•.!l.1.v.l.'#.:'7.~ IDna: ..-<::.-t:../. ~ ;:1...............................



Uznesenie c. 27/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

VZN c. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh VZN c.l /20 II o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
s ch v a l uje
VZN c.l /20 II o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce v znení prijatých
pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

II.."" ..-Materiál spracoval: vvt1 (b~

Za správn?st: ..~ ...·.".·/i~·.·.·.>Dna: ..~t!!.:..()...........................



Uznesenie c. 28/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

VZN c. 2/2011 o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo
návrh VZN c.2/20 II o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce
s ch val' uje
VZN c.2/20 II o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Materiál spracoval: J.~.~~.R..

za ",rávnost; ...~1~.4<'":'IC /
Dna: .~.y,/.-<L :y...........................



Uznesenie c. 29/2011

z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.l.20i l

VZN c. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdušia
prevádzkovatelmi malých zdrojov znecist'ovania ovzdušia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

prerokovalo

návrh VZN c.3/20 II o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia
prevádzkovatelmi malých zdrojov znecistovania ovzdušia
s ch v a l uje
VZN c.3/20ll o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia prevádzkovatelmi
malých zdrojov znecistovania ovzdušia

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~


