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

Z á p i s n i c a

        z  38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
                                 
 
Dátum konania:  18.09.2014 

Ospravedlnení: Ing. Viliam Rumanko, Eva Dubajová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa   
    Uhrinová

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.39-38MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská

nemocnica  prof.  MUDr.  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce  k 30.06.2014  (mat  č.1-
38MZ-2014)

11. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.2-38MZ-
2014)

12. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)

13. Návrh  opatrení  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)

14. Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)

15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)

16. Návrh  opatrení  Službyt  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)

17. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté  Moravce,
mestský podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)

18. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p.  k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)

19. Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p.  na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-2014)

20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté
Moravce, m.p.  (mat č.11-38MZ-2014)
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21. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby  mesta  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  k 30.06.2014  (mat  č.12-38MZ-
2014)

22. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.13-38MZ-
2014)

23. Návrh  Konsolidovanej  výročnej  správy  mesta  Zlaté  Moravce  za  rok  2013  a
informácia  o stanovisku  audítora  ku  Konsolidovanej  účtovnej  závierke  Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej  výročnej správe za rok 2013
(mat č.14-38MZ-2014)

24. Správa  o plnení  rozpočtu  ZŠ  Mojmírova  ulica  k 30.06.2014  (mat  č.15-38MZ-
2014)

25. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ-2014)
26. Správa  o plnení  rozpočtu  ZŠ Robotnícka  ulica  k 30.06.2014  (mat  č.17-38MZ-

2014)
27. Správa  o plnení  rozpočtu  Základnej  umeleckej  školy  k 30.06.2014  (mat  č.18-

38MZ-2014)
28. Správa  o plnení  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  a monitorovacia  správa

programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)
29. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým

opatrením (mat č.20-38MZ-2014)
30. Informácia  o zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  na  základe

účelového určenia  finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014
(mat č.21-38MZ-2014)

31. Informácia  o zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  na  základe
účelového určenia  finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014
(mat č.22-38MZ-2014)

32. Návrh na   schválenie  prevodu pozemku v k.  ú.  Zlaté  Moravce  vo  vlastníctve
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere
6075 m2,  pre   spoločnosť   BenátCentrum,  spol.  s r.o.,  IČO:  36 518 212,   z 
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.23-38MZ-
2014)

33. Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
parcely  KN registra  „C“  číslo  1936/2  o výmere  71  m2 druh  pozemku  ostatná
plocha,  pre  Milana  Nému  a manž.  Emíliu  Némovú   z  dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa   podľa   §  9a  ods.   8   písm.   e)  zákona č.  138/1991 Zb.
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)

34. Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť  parcely registra  „C“ číslo  3164/2 o výmere  cca 180 m2 ,  pre
Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov (mat č.25-38MZ-2014)

35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  -
Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)

36. Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2

pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
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časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat
č.27-38MZ-2014)

37. Návrh  na  schválenie  prevodu  mestského  pozemku  v  k.  ú  Zlaté  Moravce  pod
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.28-38MZ-2014)

38. Návrh  na  schválenie  prevodu  mestského  pozemku  v  k.  ú  Zlaté  Moravce  pod
časťou  garáže  na  Nábreží  za  majerom  v Zlatých  Moravciach  pre  manželov
Škulových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)

39. Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)

40. Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce zámenou – časti  parcely registra  „C“ číslo 3164/2 o neurčenej  malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka  zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre
Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8
písm.   e)  zákona  č.  138/1991 Zb.    o majetku    obcí    v  znení  neskorších
predpisov (mat č.31-38MZ-2014)

41. Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce  –  časť  parcely  registra  „E“  číslo  1251/1  o výmere  cca  80  m2 ,  pre
Markusa  Geletu  a  manž.  Tatianu  Geletovú   z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí
v  znení neskorších predpisov (mat č.32-38MZ-2014)

42. Návrh na  schválenie  spôsobu prevodu pozemkov  vo vlastníctve mesta  Zlaté
Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p. Milana Repu, MUDr. Igora Pánika
a Jána Demu  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat
č.33-38MZ-2014)

43. Návrh na  schválenie odkúpenia stavby  vo vlastníctve manželov Kesegových do
majetku Mesta Zlaté Moravce (mat č.34-38MZ-2014)

44. Návrh na úpravu uznesenia  MsZ č.  176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom
mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu
skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.35-38MZ-2014)

45. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. 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.36-38MZ-2014)

46. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
stavby   súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č.  1825/2 a parcely
č.   1825/1,  na  Sládkovičovej  ulici  v Zlatých  Moravciach  základe  výsledku
obchodnej verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)
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47. Informácia  o organizačných  zmenách  na  MsÚ počas  obdobia  júl-august  2014
(mat č.38-38MZ-2014)

48. Vystúpenia občanov
49. Rôzne
50. Diskusia
51. Interpelácie poslancov
52. Schválenie uznesenia
53. Záver

K     bodu 1/
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na
38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 18.09.2014 o 13,15 hod. 

K     bodu 2/
Určenie zapisovateľky

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 38.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  18.09.2014. 

K bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice

Primátor  mesta Ing.  Peter  Lednár  CSc.  -  určil  za  overovateľov  zápisnice  z  38.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 18.09.2014:  poslanca Ing. Ladislava Boršča
a poslanca Ivana Madolu. 

Na základe toho, že poslanec Madola prišiel  neskôr a nebol prítomný pri prerokovaní
väčšiny bodov bola za  overovateľku   určená  poslankyňa Vicianová. 
  

K     bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

Primátor mesta uviedol -  z 38. zasadnutia MsZ zo dňa 18.09.2014 sa  z poslancov MsZ
ospravedlnili:  Ing. Viliam Rumanko,  Eva Dubajová,  Mgr.  Pavel Šepták,  Mgr.  Denisa
Uhrinová.  Ďalej  dodal,  že  poslankyňa  Babocka  sa  ospravedlnila,  že  príde  neskôr.  Z
 riaditeľov  mestských  podnikov  sa  ospravedlnil   Mgr.  Sendlai  a Branislav  Varga
z dôvodu  neodkladných  pracovných  povinností.  Skonštatoval,  že  je  prítomná
nadpolovičná  väčšina  poslancov  v rokovacej  miestnosti  a  Mestské  zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné.   
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K     bodu 5/
Schválenie návrhovej  komisie

Primátor mesta  navrhol členov komisie a následne dal hlasovať za  uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014  volí   za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Tonkoviča
za členov: p. poslanca Lisého a p. poslanca Klučiara

Schválenie návrhovej komisie
Za: 12 (Vicianová, Petrovič,  Lisý, Klučiar,  Tonkovič,  Husár, Hritz,  Galaba,  Chládek,
Záchenský, Boršč, Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 6/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. 
Ďalej  vyzval  poslancov,  že  ak  má  niekto  pozmeňujúci  návrh  k  programu,  aby  ho
predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil  návrh aj v písomnej  forme
spolu s návrhom uznesenia.

Poslankyňa Vicianová  – podala poslanecký pozmeňujúci návrh k programu rokovania
Mestského  zastupiteľstva,  ktorý  predložila  aj  v písomnej  forme  spolu  s uznesením
a prílohou.  Uviedla,  že  navrhuje,  aby  pred bodom programu „Návrh  na  schválenie
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove SOV na Duklianskej 2B
v Zlatých Moravciach pre  Ing.  Petra  Lisého ml.  z dôvodu hodného osobitného zreteľ
podľa  (  materiál  č.  36)   bol  zaradený  a  doplnený   bod  s názvom  „  Prerokovanie
a schválenie  –  potvrdenie  uznesenia  č.  826/2014  z 37.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014. 
Následne požiadala primátora mesta, aby o jej doplňujúcom návrhu dal hlasovať. 

Primátor  mesta  -  dal  hlasovať  za  návrh   poslankyne  Vicianovej  :  Prerokovanie
a schválenie  –  potvrdenie  uznesenia  č.  826/2014  z 37.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014.
Za:  11 (Škvarenina,  Boršč,  Záchenský,  Chládek,  Galaba,  Hritz,  Husár,  Tonkovič,
Klučiar, Lisý, Petrovič)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor  mesta    skonštatoval,  že  predložený  návrh  poslankyne  Vicianovej  bol
schválený.
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Poslanec Záchenský -   podal  návrh na stiahnutie  bodu č.  43 „Návrh na  schválenie
odkúpenia  stavby   vo  vlastníctve  manželov  Kesegových  do  majetku  Mesta  Zlaté
Moravce“ z rokovania programu MsZ.
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Záchenského :
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor  mesta  skonštatoval,  že  pozmeňujúci  návrh  poslanca  Záchenského  bol
schválený. 

Primátor  mesta  -  dal  hlasovať  za  schválenie  programu  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v znení schválených pozmeňujúcich  návrhov:
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Proti: 0
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor  mesta  skonštatoval,  že  program  rokovania  Mestského  zastupiteľstva
v     znení pozmeňovacích návrhov bol 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.39-38MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská

nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.1-
38MZ-2014)

11. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce
na odstránenie  nedostatkov v zmysle  správy audítora  za  rok 2013 (mat  č.2-
38MZ-2014)

12. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)

13. Návrh  opatrení  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)

14. Informácia  o  zmene  rozpočtu  príspevkovej  organizácie  Mestské  stredisko
kultúry a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)
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15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)

16. Návrh  opatrení  Službyt  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)

17. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté  Moravce,
mestský podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)

18. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p.  k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)

19. Návrh  opatrení  Technických  služieb  Mesta  Zlaté  Moravce,  m.  p.   na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-
2014)

20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej  organizácie  Technické služby Mesta
Zlaté Moravce, m.p.  (mat č.11-38MZ-2014)

21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ-
2014)

22. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.13-
38MZ-2014)

23. Návrh Konsolidovanej  výročnej  správy mesta  Zlaté  Moravce za  rok 2013 a
informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013
(mat č.14-38MZ-2014)

24. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ-
2014)

25. Správa  o plnení  rozpočtu  ZŠ Pribinova ulica  k 30.06.2014 (mat  č.16-38MZ-
2014)

26. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ-
2014)

27. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.18-
38MZ-2014)

28. Správa  o plnení  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  a monitorovacia  správa
programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)

29. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením (mat č.20-38MZ-2014)

30. Informácia  o zmene rozpočtu  Mesta Zlaté  Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014
(mat č.21-38MZ-2014)

31. Informácia  o zmene rozpočtu  Mesta Zlaté  Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014
(mat č.22-38MZ-2014)

32. Návrh na  schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere
6075 m2, pre  spoločnosť   BenátCentrum, spol. s r.o., IČO:  36 518 212,  z 
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.23-
38MZ-2014)

33. Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná
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plocha,  pre  Milana  Nému  a manž.  Emíliu  Némovú   z  dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.  138/1991 Zb.
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)

34. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre
Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v 
znení neskorších predpisov (mat č.25-38MZ-2014)

35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  -
Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)

36. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200
m2 pre  Ing.  Igora  Štrbu  a prevod  pozemku  vo  vlastníctve  Ing.  Igora  Štrbu
zámenou – časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2

pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a
ods.   8   písm.   e)  zákona č.  138/1991 Zb.    o majetku    obcí    v  znení
neskorších predpisov (mat č.27-38MZ-2014)

37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
garážou  na  Nábreží  za  majerom  v Zlatých  Moravciach  pre  Evu  Juríkovú
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.28-38MZ-2014)

38. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
časťou  garáže  na  Nábreží  za  majerom v Zlatých  Moravciach  pre  manželov
Škulových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)

39. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho  a  manž.  Ing.  Irenu  Paukejeovú   z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí
v  znení neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)

40. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej
výmere  pre  Ing.  Róberta  Ďuráčeka  a prevod  pozemku  vo  vlastníctve  Ing.
Róberta  Ďuráčeka   zámenou  –  časti  parcely  číslo  3127/2  o neurčenej  malej
výmere pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa
§ 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov (mat č.31-38MZ-2014)

41. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť  parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 ,  pre
Markusa  Geletu  a  manž.  Tatianu  Geletovú   z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí
v  znení neskorších predpisov (mat č.32-38MZ-2014)

42. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu pozemkov  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do
podielového  spoluvlastníctva  v 1/3-ine  pre  p.  Milana  Repu,  MUDr.  Igora
Pánika a Jána Demu  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.
8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov (mat č.33-38MZ-2014)
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43. Návrh na úpravu uznesenia  MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom
mestského  majetku  pre  dialyzačné  stredisko  spoločnosti  GENEA  s.r.o.  –
z dôvodu skutočností  zistených pri  rekonštrukcii  predmetu nájmu (mat  č.35-
38MZ-2014)

44. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014

45. Návrh  na  schválenie  prenájmu  nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa
v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého
ml. 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.36-38MZ-
2014)

46. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
-  stavby   súpisné číslo č.  460, a súvisiacich pozemkov parcely č.   1825/2
a parcely  č.   1825/1,  na  Sládkovičovej  ulici  v Zlatých  Moravciach  základe
výsledku obchodnej verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)

47. Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014
(mat č.38-38MZ-2014)

48. Vystúpenia občanov
49. Rôzne
50. Diskusia
51. Interpelácie poslancov
52. Schválenie uznesenia
53. Záver

K     bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta -  požiadal overovateľov zápisnice z 37. MsZ, aby podali  stanovisko
k tejto zápisnici.

Poslanec Petrovič- sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
Poslanec Škvarenina - sa vyjadril, že zápisnica zodpovedala obsahu rokovania, preto po
prečítaní ju na znak súhlasu podpísal. 

K     bodu 8/
Kontrola plnenie uznesení

Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy
a služieb občanom o  podanie informácie o plnení uznesení z 37. MsZ.
Mgr. Horvát - informoval, že na 37. MsZ bolo prijatých 6 uznesení, z toho splnené boli
4 uznesenia, 1 uznesenie sa priebežne plní a 1 uznesenie nebolo podpísané. 

K     bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor mesta -  uviedol, že niektoré odpovede na interpelácie poslancov boli podané
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ústne  priamo na  rokovaní  37.  MsZ,  ostatné  boli,  alebo  budú zodpovedané  písomnou
formou v rámci lehoty.  Následne požiadal  poslancov, že ak majú nejaké pripomienky,
aby sa vyjadrili.

Poslanec Tonkovič – uviedol, že  prísľub na riešenie jeho interpelácie dostal a dúfa, že
bude aj splnený. 

K     bodu 10/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.1-38MZ-
2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, že MsZ  b e r i e    n a 
v e d o m i e   správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta   skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.  

K     bodu 11/
Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.2-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e  opatrenia Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Lisý, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta   skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K     bodu 12/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva  požiadal  pani  Simonu  Holubovú,   ktorá  je   poverená   riadením tohto
mestského podniku, aby podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že 
b e r i e    n a   v e d o m i e  správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014

Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Boršč)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 13/
Návrh  opatrení  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam pani  Simonu Holubovú,  aby podala  informácie  k predloženému
návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor  mesta  –  požiadal  poslancov  o hlasovanie  za  uznesenie  k  tomuto bodu
rokovania,  že  MsZ  berie  na  vedomie opatrenia  Mestského  strediska  kultúry  a športu
p.o.na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
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Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený

K     bodu 14/
Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)

Primátor mesta  uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam pani Simonu Holubovú, aby podala  informácie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ      b e r i e    n a   v e d o m i e   zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 15/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ    b e r i e    n a   v e d o m i e  Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
 

K     bodu 16/
Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ    s ch v a ľ u j e   opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Chládek,
Galaba, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 17/
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)

Primátor mesta  uviedol  -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že 
MsZ    s c h v a ľ u j e  

a) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu 

b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2014 nasledovne:

 údržba budov mesta zníženie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude na rok 
2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 8.000 Eur. 

 údržba nepredaných bytov zvýšenie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 57.000 Eur. 

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
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Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 18/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
Mesta Zlaté Moravce, m. p.  k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslankyňa Vicianová uviedla , že k bodu č.18 a k bodu č.20 chcela pánovi riaditeľovi
položiť  nejaké otázky, ale keďže bol ospravedlnený z účasti  hneď  na začiatku prečíta
tieto otázky s tým, že od pána riaditeľa žiada písomnú odpoveď. Uviedla, že tieto otázky
na  pána  riaditeľa   predloží  aj   v bode  Interpelácie  poslancov so  žiadosťou  písomnej
odpovede. 

K bodom „Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby  Mesta  Zlaté  Moravce,  m.p.  k 30.06.201  (materiál  č.  9)  a  „  Návrh  na  zmenu
rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. (materiál
č.11) chcem položiť pánovi riaditeľovi viaceré otázky. 

- V prvom materiáli ( str. 24) sa píše, že na stredisku Čistenie mesta, údržba mesta
a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú okrem iných prác
aj asfaltovanie a opravu výtlkov. V druhom materiáli  je návrh na zmenu rozpočtu,
pretože sa zistilo, že jednotlivé  položky v strediskách sú prečerpané, prípadne vôbec
nečerpané  a zmenou  rozpočtu  sa  len  príspevky  pre  jednotlivé  strediská  zvýšia  –
znížia. Tento stav nastal z toho dôvodu, že na stredisku údržba a čistenie mesta sa
znížil stav zamestnancov ako aj bola slabá zimná sezóna 2013/2014. To je pravda,
sneh skoro vôbec nebol. 

Z dôvodu,  že  na  stredisku  Spoločná  správa  bol  znížený  príspevok  o 10 000  Eur
žiadate o presun finančných prostriedkov vo výške 22 320 Eur zo strediska Čistenie
a údržba mesta (toto žiada vysvetliť), aby bol rozpočet  na stredisku ku koncu roka
vyrovnaný. (vzniknutý rozdiel je 12 320 Eur )

Uviedla - zaujímam sa o tieto materiály preto, lebo začiatkom prázdnin som si osobne
prešla  celý  obvod.  Na  Technické  služby  som  osobne  doniesla  dve  žiadosti   so
zoznamom všetkých ciest a chodníkov, ktoré potrebujú akútne opravy v rámci letného
asfaltovania. V zozname ulíc som orientačne opísala jednotlivé miesta. Išlo hlavne o
rôzne jamy a výtlky. Je pravda, že skoro celý august pršalo a nebolo vhodné počasie
na takéto práce. 

Uviedla,  -  chcem sa  spýtať  pána  riaditeľa  Vargu,  ktoré  opravy ciest  a chodníkov
plánujete v prípade dobrého počasia ešte v tomto roku vykonať? S akou finančnou
čiastkou na tieto práce počítate? Keď bola slabá zima, či uvažujete ušetrené financie

14



použiť v druhom polroku na spomínané opravy? Prečo presúvate o 12 320 Eur viac?
Čo  sa  stane  ak  nepresuniete  22 320  Eur  na  stredisko  Spoločná  správa,  ale  ich
použijete na asfaltovanie?

Ďalšia jej otázka sa týka oblasti verejného osvetlenia. Občania z Tekovskej ulice, dňa
05.09.2014 doručili (p. Andrejom Nízlom ) na Mesto podpísanú žiadosť o zapojenie
svetelného bodu, ktorý bude osvetľovať príjazdovú cestu pred bytový dom 7 a 8 na
Tekovskej  ulici.  Pod  žiadosť  sa  podpísalo  17  občanov  a doručili  ju  aj  jej
s požiadavkou, aby na najbližšom MsZ sa  spýtala pána riaditeľa Technických služieb
ako vlastne bude riešená táto ich požiadavka. Ďalej dodala, že od pána riaditeľa chce
vedieť  aj  to,  že  v akom  časovom  horizonte  vidí  definitívne  riešenie  tohto  ich
problému. Dodala, že keďže tu nie je prítomný tak odpovede na tieto otázky žiada
v písomnej  forme doručiť na adresu trvalého bydliska.  Odpoveď posunie občanom
z Tekovskej ulice. 
Primátor mesta dodal, že o uvedených problémoch bude s p. Vargom hovoriť. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ     b e r i e    n a   v e d o m i e   správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2014 

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 19/
Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p.  na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   b e r i e    n a   v e d o m i e   opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
15



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 20/
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté
Moravce, m.p.  (mat č.11-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s ch v a ľ u j e 

a) zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014, ktorá je 
prílohou k uzneseniu 

b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby 
mesta Zlaté Moravce na rok 2014 nasledovne:

 zber, odvoz a skládkovanie KO zníženie vo výške 13.535 Eur, po zmene 
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 251.465 
Eur.

 prevádzka verejného osvetlenia zvýšenie vo výške 15.115 Eur, po zmene 
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 156.615 
Eur.

 prevádzka spoločnej správy a dielní zvýšenie vo výške 22.320 Eur, po 
zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výške 
145.320 Eur.

 údržba a čistenie mesta počas celého roka zníženie vo výške 24.450 Eur, 
po zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 
41.050Eur.

 prevádzka Zimného štadióna zvýšenie vo výške 550 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 20.550 Eur.

Za: 10 (Škvarenina, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 2 (Vicianová, Petrovič)
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 21/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ-2014)

Primátor  mesta uviedol,  Mestská  rada  odporučila  predložiť  tento  bod  do  rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
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zastupiteľstva  žiadam  riaditeľa  pána  Mariána  Tomajku,  aby  podal  informáciu
k predloženému bodu rokovania .

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že 
MsZ   b e r i e    n a   v e d o m i e  správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 22/
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  na
odstránenie  nedostatkov v zmysle  správy audítora  za  rok 2013 (mat  č.13-38MZ-
2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva  žiadam  riaditeľa  pána  Mariána  Tomajku,  aby  podal  informáciu
k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e   opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský
podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 23/
Návrh  Konsolidovanej  výročnej  správy  mesta  Zlaté  Moravce  za  rok  2013  a
informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 (mat č.14-
38MZ-2014)
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Primátor mesta  uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva  žiadam  Ing.  Szobiovú,  aby  podala  informáciu  k predloženému  bodu
rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ     b e r i e    n a   v e d o m i e  

a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2013

b) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013

s ch v a ľ u j e 
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Za: 10 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč,
Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 24/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva  žiadam  riaditeľku  školy  Mgr.  Strieškovú,  aby  podala   informácie
k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
 
Za: 10 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč,
Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 25/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Mgr. Lenku Herdovú, aby podala  informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2014
 
Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Galaba,  Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 26/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Mgr.  Dudášovú, aby podala informácie  k predloženej správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   b e r i e    n a   v e d o m i e    správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie
mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2014
 
Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Galaba,  Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 27/
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.18-38MZ-
2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam riaditeľa školy pána Hlavatého, aby podal informácie k predloženej
správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  b e r i e    n a   v e d o m i e   správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie
mesta Základnej umeleckej školy k 30.6.2014
 
Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Galaba,  Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 28/
Správa  o plnení  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  a monitorovacia  správa
programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing.  Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania , že
MsZ    b e r i e    n a   v e d o m i e  

a) Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2014
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2014

Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Galaba,  Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 29/
Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením (mat č.20-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing.  Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania , že 
MsZ   s ch v a ľ u j e  zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

Za:  9 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Chládek,  Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 1 (Galaba)
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 30/
Informácia  o zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  na  základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014 (mat
č.21-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing.  Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   b e r i e    n a   v e d o m i e  informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014
Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
Za:  9 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Hritz,  Galaba,  Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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Nehlasovali: 3 (Chládek, Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 31/
Informácia  o zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  na  základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014 (mat
č.22-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing.  Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  b e r i e    n a   v e d o m i e   informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014
Rozpočtovým opatrením č. 19/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 32/
Návrh na  schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2,
pre  spoločnosť  BenátCentrum, spol. s r.o., IČO:  36 518 212,  z  dôvodu hodného
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku
obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.23-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s ch v a ľ u j e   prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na LV č.
5417 – časť parcely registra „E“ číslo 5574, druh pozemku: orná pôda;  celková výmera:
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7273  m² podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor
Drienovský dňa 12. 02. 2014:
diel č. 2 o výmere 643 m2, diel č. 3 o výmere 472 m2,  diel č. 4 o výmere 3079 m2, 
diel č. 5 o výmere 82 m2, diel č. 6 o výmere 847 m2, diel č. 8 o výmere 16 m2, diel č. 9
o výmere 929 m2, diel č. 10 o výmere 7 m2, uvedené pozemky po cene 7,- €/m2  (čo pri
výmere celkovej 6075 m2 predstavuje sumu 42.525,-€)
 pre spoločnosť BenátCentrum, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

s ch v a ľ u j e 
použitie  prijatých finančných prostriedkov,  za  odpredaj  pozemkov  z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd 
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Primátor  mesta    skonštatoval,  že  predložené  uznesenie  nebolo  schválené.
K     schváleniu  je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov.

K     bodu 33/
Návrh na   schválenie  prevodu  pozemku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  –
parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná plocha,
pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e   prevod nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
(LV  č.  5417)   druh  pozemku  ostatné  plochy  o  celkovej  výmere  3795   m²,  podľa
geometrického plánu  č.  83/2014  zo  dňa  07.08.2014 vyhotoviteľa  GOK Martin  Švec,
prevod  novovytvorenej  parcely  KN  registra  „C“  číslo  1936/2  o výmere  71  m2 druh
pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,  
 pre  Milana Nému rod. Néma, a manž. Ing. Emíliu Némovú z  dôvodu hodného
osobitného  zreteľa  za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 71 m2

predstavuje sumu 1420,-€).
s ch v a ľ u j e 
použitie  prijatých  finančných  prostriedkov  za  odpredaj  pozemku  z dôvodu  hodného
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osobitného zreteľa prednostne použiť  na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Husár, Hritz, Lisý, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor  mesta    skonštatoval,  že  predložené  uznesenie  nebolo  schválené.
K     schváleniu je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov.

K     bodu 34/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre Michala
Frajku a manž. Máriu Frajkovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  §
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov (mat č.25-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s ch v a ľ u j e  spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453)  o výmere cca 180 m2 druh pozemku orná pôda o celkovej výmere
4482  m2 ,  ktorý  sa  nachádza  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  na  Potočnej  ulici  v Zlatých
Moravciach pred pozemkom žiadateľov,  
 pre   Michala  Frajku rod.  Frajka,  a manž.  Máriu  Frajkovú z  dôvodu hodného
osobitného   zreteľa   za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na  predmetný
pozemok geometrický plán  a za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 
Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Tonkovič,  Husár,  Hritz,  Galaba,  Chládek,  Záchenský,
Boršč, Lisý)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 35/
Návrh  na  schválenie  Zmluvy  o budúcej   zmluve  o zriadení  vecných  bremien   -
Západoslovenská  Distribučná,  a.s.  („NA  Zlaté  Moravce,  Dlhá,  VNK,  NNK,  TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 

Poslankyňa Vicianová – požiadala o bližšie vysvetlenie mapky, že kadiaľ sa budú káble
ťahať  nakoľko mapky,  ktoré sú nafotené v materiáloch sú väčšinou nečitateľné, ďalej
požiadala priblížiť trasu a  časový horizont vykonávania tejto rozkopávky. 
K uvedenému Ing. Kmeť  podal bližšie informácie a na základe pripomienky primátora
mesta sa dohodlo, že v prípade záujmu sa môže s poslankyňou Vicianovou dohodnúť na
stretnutí na tvare miesta. 
Ing. Kmeť uviedol, že Západoslovenská distribučná spoločnosť poskytla plánik, ktorý dal
k nahliadnutiu. Dodal, že žiadne vyjadrenie čo sa týka časového horizontu nemá. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s c h v a ľ u j e   návrh Zmluvy 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,  ktoré  tvorí  prílohu  tohto  uznesenia,  uzatváranej  za  účelom  výstavby
elektroenergetických  stavieb  a zariadení  v súvislosti  so  stavbou  „NA  Zlaté  Moravce,
Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV“  ......
u  k  l  a  d  á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a  správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie    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
s p l n o m o c ň u j e 
primátora  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

Za:  10 (Škvarenina,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Husár,  Hritz,  Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 1 (Galaba)
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 36/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2
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pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.27-
38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslankyňa  Vicianová  -   požiadala  o bližšie  vysvetlenie  poskytnutej  mapky.
K uvedenému Ing. Kmeť podal vysvetlenie. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e  zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté  vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce zámenou – časti  parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca
200 m2 pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
časti  parciel  číslo  2012/2,  2457/36  a  2457/37  o výmere  cca  80  m2 pre  Mesto  Zlaté
Moravce  z  dôvodu  hodného  osobitného   zreteľa.  Vzniknutý  rozdiel  pri  zámene
pozemkov o výmere cca 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba Mestu Zlaté Moravce. Schválenie
spôsobu zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 20,- eur/m2

a za  podmienky  predloženia  geometrického  plánu  na  oddelenie  a určenie  práv
k pozemkom.
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
zverejnenie zámeru. 
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 37/
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat
č.28-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s c h v a ľ u j e  prevod mestského pozemku pod garážou na Nábreží za majerom
ulici v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú do jej výlučného vlastníctva – pozemok, LV
č. 5417 o výmere 19 m2, na ktorom má menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2844
zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 7771,  za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa
nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa t.j. za sumu 157,70 €,  
u k l a d á   vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 38/
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod časťou
garáže  na  Nábreží  za  majerom  v Zlatých  Moravciach  pre  manželov  Škulových
v zmysle  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení
neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s c h v a ľ  u j  e  prevod mestského pozemku pod časťou garáže na Nábreží za
majerom ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Emila Škulu a Viery Škulovej do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov – a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, o výmere 8 m2, na ktorom majú menovaní postavenú časť
garáže súpisné číslo 2825 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7405, za cenu 8,30
€/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov  t.j. za
sumu 66,40 €,  
u k l a d á  vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 39/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť  parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e   spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453)  o výmere cca 83 m2 na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach za
záhradou žiadateľov,  
 pre   Jána  Paukejeho  rod.  Paukeje,  a manž.  Ing.  Irenu  Paukejeovú  z  dôvodu
hodného  osobitného   zreteľa  za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na
predmetný pozemok geometrický plán za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   

u k l a d á    vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Lisý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 40/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce  zámenou  –  časti  parcely  registra  „C“  číslo  3164/2  o neurčenej  malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka  zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto
Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.31-
38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
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Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Husár -   požiadal o informáciu či je tam nejaký chodník vedľa tej stavby, či
nedôjde v budúcnosti k nejakým problémom, či budú môcť občania tadiaľ prechádzať.
Ing. Kmeť -   vysvetlil, že v tejto časti na ul. Dobšinského mestská komunikácia nemá
šírkové parametre také, aby vyhovovala na vybudovanie chodníka, preto sa dohodlo s p.
Ďuráčekom, že nám prepustí časť predného pozemku. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ  u j  e   zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta  Zlaté  Moravce –
schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  zámenou –
časti  parcely  registra  „C“  číslo  3164/2  o neurčenej  malej  výmere  pre  Ing.  Róberta
Ďuráčeka a prevod pozemku vo  vlastníctve  Ing.  Róberta  Ďuráčeka   zámenou  –  časti
parcely  číslo  3127/2  o neurčenej  malej  výmere pre  Mesto  Zlaté  Moravce  z  dôvodu
hodného osobitného  zreteľa , podľa priloženej situácie, pričom rozdiel vo výmerách sa
vysporiada  doplatením  za  cenu  10,-  eur/m2 a za  podmienky  predloženia  spoločného
geometrického plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
u k l a d á     vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.

Za:  11 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Tonkovič,  Husár,  Hritz,  Boršč,  Záchenský,
Chládek, Galaba, Vicianová)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Lisý)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 41/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre Markusa
Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  §
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov (mat č.32-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  s ch v a ľ u j e   spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti mestského pozemku o výmere cca 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č.
5417,  podľa  priloženej  situácie  ,  pre  Markusa  Geletu  a manž.  Tatianu  Geletovú  do
bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov,  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za
kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2  a  za podmienky predloženia geometrického plánu na
oddelenie a určenie práv k pozemku.
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U k l  a d  á     vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 42/
Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemkov   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce  –  parciel  registra  „C“  číslo  1676/2,  1677,  1678/5,  1676/7  a  1676/13  do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p.  Milana Repu,  MUDr.  Igora Pánika
a Jána Demu  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.33-
38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Husár -  požiadal  Ing. Kmeťa, aby vysvetlil prítomným, že prečo je dôležité
schváliť  prevod majetku do vlastníctva ľuďom, ktorí tam podnikajú. 

Ing. Kmeť – uviedol, že pozemok sa nachádza za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor
a je priľahlý k ich stavbám a pozemkom pod stavbami. Mesto sa zaviazalo na základe
zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, že predá stavebníkom polyfunkčných domov
aj podiel na spoločnom dvore, ďalej dodal, že ide o  pozemky malej výmery. 
Ďalej dodal, že týmto by sa doriešili problémy, ktoré sa vyskytli s pánom Jančovičom,
ktorý  vlastní  vedľajší  pozemok.   Tento  prevod  by  im vyriešil  problémy  s prístupom
k svojim nehnuteľnostiam.  

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s ch v a ľ u j e   spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – mestských pozemkov, a to parcely registra „C“ číslo : 1676/2 o výmere 65 m2,
1677 o výmere  35 m2 ,  1678/5  o výmere  24 m2 ,  1676/7  o výmere  19 m2 ,  1676/13
o výmere 21 m2  
-  pre  Milana  Repu,  pre  MUDr.  Igora  Pánika  a pre  Jána  Demu  do  podielového
spoluvlastníctva  každému  v 1/3-ine,  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  za
kúpnopredajnú cenu 50,-  eur/m2 a za  podmienky predloženia originálu geometrického
plánu č. 56/2014 na oddelenie a určenie práv k pozemku.
u k l a d á     vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

Za: 12 (Škvarenina, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
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Záchenský, Boršč, Petrovič)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 43/
Návrh  na  úpravu  uznesenia   MsZ  č.  176/2011  zo  dňa  10.11.2011  –  prenájom
mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu
skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.35-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam JUDr. Vozárovú, aby podala informácie k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

K uvedenému bodu prišiel na rokovanie Mestského zastupiteľstva poslanec Madola.
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s c h v a ľ u j e  úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 176/2011 zo dňa
10.11.2011, ktorým bol schválený prenájom mestského majetku - nebytových priestorov
o výmere 346 m2  nachádzajúcich sa  II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti – budovy
súp. č. 502 postavenej na pozemku parc. č. 7/17, zapísanej na LV č. 3467, pre spoločnosť
GENEA s.r.o – a to z dôvodu skutočností   zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu
(zistená iná výmera predmetu nájmu) tak, že v predmetnom uznesení:
sa slová „o výmere 346 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 424,96 m2“ a slová „za
nájomné vo výške 576,67 eur mesačne“ sa nahrádzajú slovami „za nájomné vo výške 20
eur/m2 ročne, čo predstavuje nájomné 708,27 eur mesačne v prvom kalendárnom roku
nájmu“. Ostatné časti  predmetného uznesenia zostávajú nezmenené. 
U   k  l  a  d  á    vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve  o nájme nebytových priestorov   podľa
schvaľovacej časti tohto uznesenia

Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 6 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K     bodu 44/
Prerokovanie  a schválenie  –  potvrdenie  uznesenia  č.  826/2014  z 37.  zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014

Primátor  mesta  –  požiadal  PharmDr.  Vicianovú,  aby  podala  bližšie  informácie
k predloženému návrhu  

K uvedenému bodu rokovania prišiel poslanec Hollý.

PharmDr.  Vicianová  –  uviedla,  že  návrh  na  uznesenie  odovzdala  Mgr.  Horvátovi.
Uviedla, že poslanci boli informovaní o  n.o. STELLA, preto požiadala primátora mesta,
aby dal o jej návrhu hlasovať. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
JUDr.  Vozárová  -   uviedla,  že  pre  vedenie  mesta  je  nepochopiteľné,  že  Mestské
zastupiteľstvo chce  odhlasovať  aj  započítanie  pohľadávky,  ktorú  si   spoločnosť  DSS
STELLA vymyslela, pretože zo strany Mestského zastupiteľstva si treba uvedomiť, že tu
ide  o fiktívnu  pohľadávku,  nakoľko  tejto  n.o.  nikdy  škoda  nevznikla  a ak  hovoríme
o nejakej škode, tak len v teoretickej rovine. Pokiaľ  Mestské zastupiteľstvo aj naďalej
bude trvať na tom, že toto započítanie existuje a dnes bude potvrdené, treba sa zamyslieť
nad tým,  že  čo bude ak spoločnosť  DSS STELLA peniaze  na  rekonštrukciu  nezíska
a nájomné vo výške 16 500 € ostane týmto hlasovaním „vynulované“.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k návrhu poslankyne
Vicianovej,  že  MsZ    s ch  v a ľ  u j  e    trojpätinovou väčšinou  všetkých  poslancov
potvrdenie uznesenia č.  826/2014  z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 27.08.2014

Za: 11 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Hollý, Galaba, Záchenský,
Boršč, Madola,)
Proti: 1 (Škvarenina) 
Zdržali sa: 1 (Chládek)
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh neprešiel. 

V nasledujúcom bode požiadala poslankyňa Vicianová o prerátanie hlasov prítomných
poslancov, nakoľko je toho názoru, že poslancov, ktorí podporili hlasovaním tento návrh
bolo  12,  čiže  návrh  bol  schválený.  Následne sa  skontrolovalo  hlasovanie  podľa  čísel
12,18,10,16,6,5,4,3,19,15,11 ktoré bolo hlásené skrutátorkou.
Prednosta MsÚ – uviedol, že skrutátorka hlásila hlasujúcich poslancov čísla, ktoré boli
zodvihnuté. Ak v tom hlasovaní niekto chýba, tak ten poslanec nehlasoval.  
Poslankyňa Vicianová – zistila po priradení jednotlivých čísel k menám poslancov, že
v hlasovaní nebol zaznamenaný poslanec Klučiar, ktorý hlasoval za tento návrh (kartička
číslo 9). Uviedla, že poslanec Klučiar je prítomný a určite hlasoval, čo vie aj dosvedčiť. 
Poslanec Klučiar -   verejne dosvedčil, že k uvedenému návrhu hlasoval za schválenie
návrhu a nemôže za to, že bol prehliadnutý a jeho hlasovanie nebolo zaevidované. 
Primátor mesta – navrhol, aby bolo Mestské zastupiteľstvo prerušené s tým, že bude
hlasovanie preverené v zázname. 
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Poslankyňa  Vicianová  -    požiadala,  aby  toto  hlasovanie  bolo  uvedené  v zápisnici
z dnešného  Mestského  zastupiteľstva  ako  zmätočné  hlasovanie,  pretože  pán  Klučiar
hlasoval, má číslo 9, čo sa odmieta zapísať do hlasovania. Dodala, že poslanec Klučiar je
prítomný,  všetci  sú  svedkom  jeho  tvrdeniu,  že  hlasoval,  čiže  by  tam  malo  byť
zaznamenaných  12  hlasov  a návrh  by  mal  prejsť.  Požiadala  o doslovný  záznam
v zápisnici, že malo tam byť aj číslo 9, poslanec Klučiar, ktorý za návrh hlasoval čoho sú
všetci svedkovia. 
Poslanec  Klučiar  -   uviedol,  že  by chcel  ujasniť  situáciu  a poukázal  na  to,  že  pred
uvedeným hlasovaním bol osobne za primátorom  sa ospravedlniť, že odíde zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva s tým, že ostane hlasovať k uvedenému bodu. Nebol by sa išiel
ospravedlniť  keby  nechcel  hlasovať.  Uviedol,  že  dáva  to  na  správnu  mieru  svojim
prehlásením, že hlasoval za tento návrh, neuvedomuje si, že či bol čítaný, alebo nie. Keď
všetci položili položil aj on. Pozeral aj na premietaciu tabulu kde videl č. 9. Je tam č. 19,
ale  čitateľnosť naozaj nie je dobrá. Takže keď teraz zistil, že tam nie je, je toho názoru,
že hlasovanie bolo zmätočné z dôvodu, že v ňom nie je uvedený. Dodal,  že zostal na
rokovaní aby návrh podporil.
Hlavný kontrolór – uviedol, že je toho názoru, že keď niekto hlasoval a nie je zapísaný
a tvrdí, že hlasoval, hovoria to aj jeho kolegovia, tak by mal byť do hlasovania zapísaný. 
Poslanec  Petrovič  -   uviedol,  že  je  za  to,  aby  hlasovanie  poslanca  Klučiara   bolo
doplnené. 
Poslanec Klučiar -   uviedol,  že bol prítomný a opakovane prehlasuje, že hlasoval za
uvedený návrh a žiada svoje hlasovanie doplniť. 
Primátor mesta -   potvrdil slová poslanca Klučiara, že bol za ním sa ospravedlniť  a
uviedol, že je toho názoru, že hlasovanie treba uznať. 
Zároveň  požiadal  poslancov  o pozornosť,  aby  sa  do  budúcna  podobná  situácia
neopakovala, nakoľko pokiaľ bol pán Klučiar prehliadnutý, tak na zvukovom zázname
nebude počuť jeho číslo. 
Poslankyňa Vicianová -  poďakovala primátorovi mesta. 
Primátor mesta uznal hlas poslanca Klučiara, ktorý bol doplnený do hlasovania za
potvrdenie uznesenia č.  826/2014  z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 27.08.2014

Za:  12 (Klučiar,  Petrovič,  Vicianová,  Lisý,  Tonkovič,  Husár,  Hritz,  Hollý,  Galaba,
Záchenský, Boršč, Madola, )
Proti: 1 (Škvarenina) 
Zdržali sa: 1 (Chládek)
Nehlasovali: 0 
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 45/
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. 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.36-38MZ-2014)

Primátor mesta   uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
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zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ   s c h v a ľ u j e   3/5 väčšinou všetkých poslancov predĺženie prenájmu nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých
Moravciach, LV číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, s prevádzkovou plochou
68,50 m2 s účelom prenájmu prevádzka Budha baru - pre Ing. Petra Lisého ml., z  dôvodu
hodného osobitného  zreteľa  za nájomné v zmysle platnej nájomnej zmluvy, na dobu 7
rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
U k l a d á     vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Lisý)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 46/
Návrh na  schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
stavby   súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č.  1825/2 a parcely č.
1825/1,  na Sládkovičovej ulici  v Zlatých Moravciach základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  Mestská rada odporučila predložiť  tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.  Pokiaľ  budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam JUDr. Vozárovú, aby podala informácie k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že predložený je návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti
na  základe  výsledku  obchodnej  verejnej  súťaže.  Vyskytol  sa  tu  medzičasom  jeden
problém,  ktorý  potrebujeme  vyriešiť  a to,  že  v tejto  verejnej  obchodnej  súťaži  boli
prihlásený dvaja záujemcovia s tým, že uchádzač, ktorý bol vyhodnotený ako neúspešný,
túto  verejnú  obchodnú  súťaž  napáda.  Dodala,  že  na  Mestský  úrad  bol  doručená  od
neúspešného  uchádzača  písomnosť,  kde  je  uvedené,  že  na  vedomie  bola  zaslaná  aj
poslancom Mestského zastupiteľstva. V podstate tu ide o to, že MsZ schválilo podmienky
OVS, že otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa malo uskutočniť 07.08.2014 o 14,00
hod.  Uviedla, že problém nastal v tom, že keď  sa schvaľoval tento termín MsZ, bol
schvaľovaný asi s dvojmesačným predstihom a zhodou okolnosti 5-členná komisia, ktorá
bola  stanovená  na  otváranie  obálok,  sa  nemohla  z rôznych  dôvodov  zísť.  (PN,
Dovolenka,  Pracovná  vyťaženosť).  Prítomní  boli  len  dvaja  členovia  komisie  a z toho
dôvodu nemohla komisia otvárať obálky. Pani Michalková, ktorá bola účastníčka tohto
konania sa dostavila  v stanovenom termíne otvárania obálok na úrad a chcela byť  pri
otváraní obálok prítomná. Z dôvodu, že  nebola prítomná nadpolovičná väčšina komisie,
bolo oznámené pani Michalkovej, že sa otvárať obálky nebudú z dôvodu, že komisia nie
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je uznášaniaschopná. Náhradný termín otvárania obálok bol stanovený na 11.08.2014,
kedy  komisia  aj  zasadala  a po  otvorení  obálok  bolo  zistené,  že  dvaja  súťažiaci  dali
rovnakú  ponuku,  čo  bolo  66 000€,  avšak  pani  Michalková  vo  svojej  obálke  nemala
doklad o tom, že zaplatila zábezpeku. Samozrejme, že uvedené sa overovalo v učtárni,
kde bolo potvrdené, že zaplatená bola, avšak podmienkou OVS bolo, že musí predložiť
o tomto zaplatení aj doklad. Uviedla, že komisia konštatovala, že obálka porušená nebola
a v tejto obálke sa tento doklad nenachádzal. Pani Michalková tvrdí, že má svedkov, že
ho do obálky dávala. Nastáva tu problém, kedy jeden z účastníkov napáda celý priebeh
súťaže -  to,  že obálky neboli  otvorené v tom termíne kedy mali  byť,  tvrdí  že doklad
o zaplatení  tam  mala,  aj  napriek  tomu,  že  komisia  ho  v obálke  nenašla.  Účastníčka
v zaslanom liste  uvádza,  že OVS by sa mala zrušiť  a MsZ má vyhlásiť  novú  súťaž.
Pokiaľ by sa jej nevyhovelo je odhodlaná riešiť situáciu súdnou cestou, podaním žaloby.
Na základe uvedeného sa vedenie mesta rozhodlo, že Mestskému zastupiteľstvu predloží
riešenie  -  uznesením  zrušiť  obchodnú  verejnú  súťaž   a ešte  dnes  by  sa  schválili
podmienky novej  obchodnej  verejnej  súťaže s termínmi  tak,  aby sme mohli  výsledok
OVS  potvrdiť  na  Mestskom  zastupiteľstve  ešte  v novembri  s tým,  že  veríme,  že
záujemcovia, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, sa prihlásia aj do tejto ďalšej.   Zmena
v podmienkach OVS nastala v termínoch a to: súťaž by sa vyhlásila dňom 29.09.2014
a návrhy  by  sa  podávali  do  13,00  hod.  dňa  17.10.2014.  Aby  sme  sa  vyhli  ďalším
problémom so schádzaním komisie  vyhodnotenie  návrhov by uskutočnila  komisia  do
troch  pracovných  dní  od  ukončenia  predkladania  návrhov  na  neverejnom  zasadnutí.
Komisia sa bude skladať z troch pracovníkov MsÚ a dvoch poslancov MsZ. Pokiaľ by
mal niekto ešte niekto nejaké otázky tak je pripravená odpovedať s tým, že hlasovať sa
bude najskôr  za zrušenie OVS a následne za vyhlásenie novej OVS. 
Primátor  mesta –  uviedol,  že   aby  si  niekto  nemyslel,  že  je  súťaž  ovplyvňovaná,
otvárania obálok sa  môžu zúčastniť aj viacerí poslanci MsZ.
Poslanec Galaba –  uviedol, že nikto túto súťaž nespochybňoval  a väčšina poslancov
bola rozhodnutá hlasovať za, ale je pravda, že keď prišiel list od pani Michalkovej, tak to
vzbudilo  pochybnosti,  preto  si  myslí,  že  toto navrhované riešenie  je  dobré  a komisia
navrhovaná zo strany poslancov má dôveru MsZ. 
Poslanec Hollý –  je tiež toho názoru, že navrhované riešenie je najčistejší spôsob. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ  v y u ž í v a   oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok
 r u š í   vyhlásenú obchodnú  verejnú  súťaž zo dňa 07.07.2014 k predmetu prevodu
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  - stavby súpisné číslo 460–  o spoločnej
výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach,
LV č. 3453 v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí
v znení neskorších predpisov, ktorá prebiehala do 01.08.2014.

Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1  (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ    s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce  na
Sládkovičovej ul. v Zlatých 
b)  podmienky    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté  Moravce  -  stavby  súpisné  číslo  460 na  Sládkovičovej  ulici  č.  45  v Zlatých
Moravciach,  LV č. 3453
m e n u j e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej  činnosti,  obchodu,  správy  mestského  majetku,  cestovného  ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták
 u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce

 zabezpečiť  v termíne  do  29.09.2014  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže
a ukončenie  predkladania  návrhov  s termínom  uzávierky  do  17.10.2014  podľa
schválených súťažných podmienok

komisii pre posúdenie súťažných návrhov
 uplatniť  pri  posudzovaní  ako  kritérium  vyhodnotenia  súťažných  návrhov

najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%) 
 predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej

verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K     bodu 47/
Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 (mat
č.38-38MZ-2014)

Primátor mesta uviedol -  žiadam prednostu Mestského úradu Mgr. Romana Šíru , aby
podal bližšie informácie  k predloženému bodu rokovania. 

Mgr. Roman Šíra -   uviedol, že nebude poslancom MsZ čítať dôvodovú správu , ale
v materiáloch  je  uvedené  k akým  zmenám  došlo,  zároveň  tam  je  uvedená  nová
organizačná štruktúra od 21.08.2014 a pokiaľ by boli nejaké otázky rád na ne odpovie.
Zmeny vyplynuli  z chodu úradu a jeho zefektívnenia. 
Poslanec Petrovič -   sa opýtal prednostu MsÚ, že koľkých príbuzných si zamestnal na
MsÚ. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že iba jedného a to je p. Marcel Gaži, ktorý zastáva funkciu
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referát  pre administratívu stavebného konania a rád vysvetlí  aj  prečo bol tento referát
vytvorený.  Stavebný  úrad  je  poddimenzovaný,  je  tam  strašný  nápor  administratívnej
práce, tento úrad podľa jeho vedomia nefunguje dlhodobo aspoň  čo vie, tak od doby
kedy  na funkciu prednostu nastúpil.  Tento úrad nefunguje dlhodobo a čo najviac na
tomto úrade nefunguje, je práve tá agenda - manuálna fyzická práca písania na počítači,
vydávania rozhodnutí, príprava materiálov atď.   Je tam veľké množstvo podaní a Ing.
Uhlárová, ktorá je garantom odbornosti  tohto stavebného úradu, ktorá tam ako jediná
ostala, na ňu tá zaťaženosť bola príliš vysoká. Predchádzajúci vedúci odišli z dôvodu, že
nevedeli zabezpečiť plynulý chod tohto Stavebného úradu.  Z uvedeného dôvodu bolo
nutné vytvoriť tento referát na administratívu a môže povedať, že od doby od kedy bolo
toto  miesto  vytvorené  sa  podarilo  kopec  materiálov  vyhádzať  a postupne  vydávať
rozhodnutia a vyjadrenia,  pretože nie je  tajomstvom, že tento úrad nestíha vybavovať
padania  v zákonných  lehotách  z dôvodu,  že  sú  poddimenzovaní.  Ďalej  dodal,  že  do
budúceho rozpočtu  plánujeme ešte  jedno miesto  rozpočtovať,  ktoré  tam bude musieť
vzniknúť, pretože dvaja ľudia pri takejto zaťaženosti je enormne málo. Uviedol, že výber
ľudí, na akýkoľvek post na Mestskom úrade je veľmi dôležitý, pretože pokiaľ sa budeme
obklopovať  ľuďmi,  ktorí  na  to  nemajú,  veci  nezvládajú  a nemáme  ich  overených,
prichádza k tomu čomu prichádza, že je fluktuácia,   musíme ich meniť a preto staviame
na ľuďoch, ktorých poznáme, vieme sa za nich zaručiť a on osobne garantuje a za tohto
zamestnanca sa zaručuje, koniec koncov je v skúšobnej dobe a ak by to neklapalo nie je
problém sa s ním rozlúčiť ako s ktorýmkoľvek iným zamestnancom. 
Poslanec  Petrovič -   sa opýtal, že koľkí sú zamestnaní v príspevkových organizáciách
mesta. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že z financií mesta Zlaté Moravce nikto. Dodal, že ak naráža
na jeho dcéru, tak tá je zamestnaná na MsKŠ cez projekt úrad práce  20 xx, ktorý je
zastrešený Ministerstvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny, čiže jej mzda je hradená
výlučne cez úrad práce, čiže  je jedna možno z 5 tisíc ľudí, ktorí spadajú do tej kategórie
a ktorí  pracujú  v rámci  celého  Slovenska  v rôznych  iných  organizáciách.  Nakoniec
skonštatoval, že ona nie je zamestnancom Mesta, ani Mestského úradu. 
Poslanec  Petrovič -  sa opýtal ešte na referát ochrany osobných údajov, pokiaľ vie tak to
je jeden zákon, preto nerozumie prečo je na to potrebný jeden človek.
Mgr. Horvát -  uviedol, že tento zákon, ktorý vstúpil do platnosti je veľmi obšírny, takže
náplň práce je dosť obšírna. Zamestnanec okrem iného vykonáva aj pomocné práce na
oddelení vnútornej správy a služieb občanov. 
Prednosta MsÚ -   uviedol, že by rád doplnil, že  Ing. Šurda  je jeden z tých, ktorí na
MsÚ vykonávali  absolventskú prax a nakoľko sa  ukázal  ako veľmi šikovný,  bola  by
veľká škoda o neho prísť. On osobne bol ako prvý za to, aby sa spravilo všetko preto, aby
sme  ho na MsÚ mohli nechať nakoľko ukázal, že na to má a bude prínosom pre Mestský
úrad. To je to čo hovorí, že tu chceme stavať na ľuďoch, ktorí majú našu dôveru a ktorí
ukážu, že to robiť vedia, pretože si myslí, že takýto ľudia by na MsÚ pracovať mali. 
Poslanec Boršč -   sa opýtal, že koľko ľudí teraz pracuje na MsÚ a koľko sa ráta, že to
bude v budúcnosti. Jemu to v súčasnej dobe vychádza 54 a v budúcnosti teda 55-56 ľudí. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že ako povedal, vedenie mesta do toho celého vidí najlepšie,
nakoľko s ľuďmi dennodenne riešia problémy a ten Stavebný úrad je fakt potrebné riešiť,
pretože takto ako to je dnes, to nefunguje, lebo občania, ktorí tam nosia svoje podania,
chodia potom za vedením, že sa neplnia lehoty. On osobne niekoľkokrát urobil inšpekciu
na tomto oddelení a zistil, že tam treba robiť jednak tú manuálnu administratívnu prácu,
jednak tú odbornú a tí dvaja ľudia keď si zoberieme, že Ing. Uhlárová musí chodiť ešte
na štátny stavebný dozor, na kolaudácie, potom  nie je kedy stíhať vybavovať ostatnú
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agendu v lehote, nakoľko zo zákona spisy by si domov brať nemali, takže pracovať je
možné len na úrade, čo sa fyzicky nestíha a preto je nutné plánovať  do rozpočtu ešte
jedno miesto na toto oddelenie, kde budú dané špecifické kritériá,  ktoré bude musieť
uchádzač spĺňať. Ďalej poukázal na to, že on vie, že sa hovorí o tom koľko zamestnancov
je  na  úrade,  ale  ono  to  nie  je  také  jednoduché,  tá  administratíva  a agenda  novými
zákonmi pribúdajú. Na MsÚ máme niekoľko funkcií, ktoré sú kumulované a pracovníci
zastávajú dva referáty. Vedenie mesta nevytvára umelo pracovné miesta, len reaguje na
potreby trhu a spĺňame  len to, čo od nás žiada štát  a novoprijaté zákony, nič viac ani
menej. 
Poslanec Boršč – sa opýtal či sa neplánuje s navýšením mestských policajtov.
Náčelník Mestskej polície  PhDr. Takáč -   uviedol, že s navýšením pracovných miest
mestských  policajtov  sa  bude  počítať  v budúcom  roku,  čo  bude  zahrnuté  aj  pri
zostavovaní  nového mestského rozpočtu.  V tomto  roku  sa  už  pravdepodobne  nebudú
vytvárať nové pracovné miesta. 
Primátor mesta -   uviedol,  že  aj  na  poslednom zasadnutí  Rady ZMOS boli  v rámci
rokovania  rozoberané  témy,   kde  viacerí  starostovia  a primátori  sa  vyjadrili,  že  majú
problémy vyplývajúce z toho,  že im chýbajú kvalifikovaní  ľudia či  už  na Stavebnom
úrade,  alebo  v  Mestskej  polícii.  Počet  neprispôsobivých  občanov  stále  narastá  a do
budúcna sa uvažuje o tom, že bude stanovený počet Mestských policajtov podľa počtu
obyvateľov.  Dodal,  že  podľa  jeho  názoru  na  bezproblémové  zabezpečenie  poriadku
v meste Zlaté Moravce , napriek tomu, že zatiaľ sa to zvláda, by bolo vhodné navýšenie
v počte  dvoch  ľudí  s tým,  že  treba  zabezpečiť  technické  zabezpečenie  (vysielačky,
kamery). 
 Poslanec Husár -   sa opýtal či nový zamestnanec na Stavebnom úrade má pracovnú
zmluvu na dobu určitú. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že samozrejme tak ako všetci ostatní so skúšobnou dobou 3
mesiace  a na dobu určitú. 
 
Primátor  mesta  dal  Mestskému  zastupiteľstvu  týmto   vedomie  informáciu  o
organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014.

K     bodu 48/
Vystúpenia občanov

Primátor mesta  – otvoril  diskusiu k bodu rokovania a požiadal  občanov o príspevky,
zároveň  ich  požiadal  o dodržanie  limitu  5  minút  podľa  schváleného  rokovacieho
poriadku. 
Oľga Jahnová – opätovne požiadala odstrániť hlavný vchod, zvončeky a plynové ventile
z bytového domu na Ďatelinisku, ktoré jej znepríjemňujú jej súkromné nažívanie v dome,
ktorý je jej osobným vlastníctvom a ktorý touto výstavbou bol znehodnotený. 
Ďalej uviedla, že p. Fabišovi je potrebné vrátiť  pozemok, nakoľko tam má súkromný
pozemok. 
Ďalej sa dotazovala na petíciu, ktorá vyjadrovala súhlas s výstavbou, vraj okrem tej prvej
(proti výstavbe) bola niektorými občanmi z tejto časti podpísaná aj takáto,  mala ju raj
podpísať  aj  pani  Šimeková.  Odpoveď  ohľadom  údajnej  petície  žiadala  od  poslanca
Petroviča. 
Ďalej uviedla, že pripomienkovala aj územný plán a doteraz nedostala odpoveď.
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Poslanec  Petrovič  –  uviedol,  že  poslanci  MsZ  Stavebné  povolenie  neschvaľujú  ani
nevydávajú.  On sám v minulosti osobne kritizoval, že verejnosť nebola dostatočne včas
informovaná o plánovanej výstavbe.  Na základe toho, že sa tam začali stavebné práce
a ľudia nevedeli  nič  o tejto výstavbe bola spísaná občanmi petícia proti  pokračovaniu
výstavby , ale po čase keď už občania boli informovaní o tomto zámere, niektorí občania
boli  spokojní  a konštatovali,  že  to  nebude až  také  neúnosné.  On osobne sa  nikdy so
žiadnou  petíciou  nestretol  a ani  žiadnu  nepodpisoval,  len  počul,   že  sa  podpisovala
petícia, ktorá na podporu tejto výstavby. Takže nie je pravda, že by sa on vyjadroval
o tom, že nejaká pani Šimeková by ju podpisovala.  Vyjadroval sa iba v tom zmysle, že
Výbor  mestskej  časti  v rámci  svojich  zasadnutí  sa  ešte  pre  začiatkom celej  výstavby
stotožnil na názore, že táto časť by bola vhodná  na nejakú individuálnu bytovú výstavbu
rodinných  domov.  Následne  sa  zistilo,  že  sa  tam bude realizovať  výstavba  bytových
domov a nakoľko my nie sme majiteľmi pozemkov, nemôžeme niekoho prinútiť stavať
dom podľa našich predstáv.  Na splnenie a dodržanie zákonných náležitostí je Stavebný
úrad, ktorý vydáva Stavebné povolenie.  
Apeloval na to, že niektorí občania podpísaní na petícií, ktorá bola proti výstavbe, sa
neskôr  vyjadrovali  v tom zmysle,  že  by  ten  svoj  podpis  aj  stiahli,  či  sa  podpisovala
petícia na podporu výstavby vedomosť nemá. 
Uviedol, že pokiaľ má dobré informácie, tak investor na ďalšej časti pozemku plánuje
výstavbu rodinných domov, nakoľko byty sa mu predávajú dosť ťažko. 
Následne požiadal pani Jahnovú, že pokiaľ má nejakú reálnu konkrétnu požiadavku, ako
je čistenie a oprava ciest,  umiestnenie dopravných značiek a podobne, nech ju prednesie,
nakoľko to sú veci,   ktoré oni ovplyvniť  nejakým spôsobom vedia a môžu, ale dávať
niekomu niečo búrať na jeho vlastnom pozemku to nejde. Dodal, že pokiaľ bude mať
pani Jahnová konkrétnu požiadavku, ktorá bude reálna a rozumná, tak rád ju podporí. 
Oľga Jahnová -  sa bránila, že podľa jej názoru to je čierna stavba, ktorá je navalená na
jej dom, ktorá robí tieň a chládok. Dodala, že tento problém  vplýva na jej psychické
a fyzické zdravie. 
Poslanec Petrovič -  uviedol, že chce požiadať občanov z tejto lokality, že pokiaľ sa ešte
niekto  cíti   nejakým spôsobom poškodený  touto  výstavbou,   je  v možnostiach  mesta
nejakým  spôsobom  kompenzovať  ujmu,  nech  príde  s konkrétnym  návrhom  riešenia
a Mesto sa tým určite bude zaoberať prípadne  požiada realizátora výstavby o nápravu.  
JUDr. Vozárová -  uviedla, že všetky petície, ktoré sú prijaté na Mestský úrad sú potom
postúpené  na  vybavenie  na  právne  oddelenie.   Čo  sa  týka  petície  proti  výstavbe  na
Ďatelinisku,  tú  sme prijali  a vybavili  v zákonnej  lehote  a na základe tejto  petície  pán
primátor aj konal a podal na Krajský stavebný úrad podnet na preskúmanie rozhodnutia
Stavebného  úradu,  ktorým  povolil  výstavbu  Ďateliniska.  Keďže  vznikli  nejaké
pochybnosti, vedenie mesta sa obrátilo na nadriadený orgán v tejto veci, čiže príslušný
Krajský stavebný úrad, ktorý vtedy Rozhodnutie Stavebného úradu potvrdil, to znamená,
že zo strany Mesta boli vykonané  všetky kroky, ktoré by vysvetlili nezrovnalosti, na
ktoré  pani  Jahnová  pri  tejto  výstavbe  upozorňovala.  Následne  bola  táto  stavba
skolaudovaná, takže žiadna čierna stavba to nebola, bolo tam riadne územné konanie,
stavebné  povolenie  ako  aj  kolaudačné.  Všetky  rozhodnutia  sú  právoplatné  a treba  si
uvedomiť, že na základe týchto rozhodnutí sa už táto stavba posúvať nebude. Navyše na
základe viacerých podnetov pani Jahnovej vykonali naši zamestnanci  štátny stavebný
dohľad po výstavbe tejto bytovky a žiadne pochybenie ani rozpor zo zákonom zistený
nebol.
Marta Balážová , OZ Život pre Moravecko – uviedla, že by sa chcela opýtať vedenia
mesta ako i poslancov MsZ či sa niekto zaoberá aj problémami občanov, ktorí vystúpia
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v rámci  Mestského  zastupiteľstva,  nakoľko  aj  pani  Jahnová  tu  každé  Zastupiteľstvo
opakuje svoje výhrady dookola tie isté. Nerozumie, prečo sa v jej veci nezačne konečne
konať aspoň čo sa týka umiestnenia značiek. Nie je to podľa  jej názoru normálne, ako sa
riešia veci, trvá to dlho. 
Primátor mesta -  reagoval na vyjadrenie pani Balážovej, že  aj po poslednom zasadnutí
MsZ  sa aj s prednostom MsÚ stretli s pani Jahnovou  pri jej dome a hneď bola podaná
žiadosť na umiestnenie značiek na Dopravnú políciu, ktorá to musí schváliť. Čiže nie je
to  také  jednoduché,  ako  si  niekto  myslí,  že  stačí  sa  rozhodnúť  a môžeme  umiestniť
značku kde chceme. Takže v tejto veci sme začali konať  okamžite a pokiaľ  Dopravný
inšpektorát schváli toto umiestnenie, značky budú do týždňa osadené. 
Marta Balážová -   opýtala sa či o tomto bola informovaná aj pani Jahnová, či jej bolo
zaslané  nejaké  písomné  stanovisko,  aby  znova  na  ďalšom zastupiteľstve  nevystúpila
s rovnakými požiadavkami. 
Primátor mesta -  uviedol, že s pani Jahnovou o tejto veci osobne hovoril a informoval
ju. 
Marta Balážová -  uviedla, že by chcela informovať občanov o odpovedi, ktorú dostala
od  Mesta  na  dotazy  ohľadne  územného  plánu  dodatku  č.7  prednesené   a poslednom
MsZ.  Týmto  dodatkom Mesto  chcelo  zastaviť  výstavbu  spaľovne,  tým že  na  týchto
parcelách malo vzniknúť športovisko. V tejto veci ju zaujímalo, že v akom štádiu riešenia
sa  toto  nachádza,  aké  kroky  boli  vykonané  zo  strany  Mesta  a aké  kroky  sa  plánujú
uskutočniť. Uviedla, že odpovedané jej bolo, celá postupnosť od zverejnenia atď., ale ju
zaráža odpoveď na otázku aké kroky sa plánujú uskutočniť, pretože  ten dodatok máme,
bol zverejnený aj keď faktúru zaň nenašla, len počula že dosť vysoká suma bola za tento
dodatok vyplatená. V podstate čo z toho vyplýva? Pani právnička mi napísala, že z vyššie
uvedeného rozhodnutia vyplýva mestu povinnosť, začať vypracovať odborné posúdenie,
pretože bol rozsah hodnotenia a treba vypracovať správu v ohodnotení a toto si vyžaduje
vynaloženie značných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a celý proces podstatne
predĺži.  V súčasnosti  Mesto  Zlaté  Moravce  pracuje  na  spracovaní  nového  územného
plánu  a preto  považujeme  za  vhodnejšie  riešiť  dotknutú  lokalitu  v novom  územnom
pláne. 
K uvedenému sa  vyjadrila,  že  tomu nerozumie,  lebo dodatok bol  navrhnutý  vedením
mesta a poslanci MsZ ho schválili vo februári s tým, že týmto zastavíme spaľovňu. Už
prebehli nejaké konania a pokiaľ niekto ide do konania musí vedieť, či mám financie na
to ísť ďalej, alebo na to financie nemám. Opýtala sa, že prečo teda nezačali tlačiť ten
nový územný plán vo februári? Teraz tu vzniklo vákuum, dodatok č. 7 stojí, lebo nie sú
peniaze  a ten  nový  územný  plán,  ktorý  ako  ste  napísali,  že  bude  predložený
spracovateľom v septembri prípadne začiatkom októbra, to už nestihne ani zastupiteľstvo,
ani jednoducho nič. Jej otázka je teda, že prečo to bolo takto riešené. 
JUDr. Vozárová  -   na vysvetlenie by  uviedla k tomu, že samozrejme vedenie mesta
promptne  reagovalo na situáciu,  ktorá tu vznikla.  Prišiel  návrh na zmeny a doplnky,
keďže  riešenie  zmien  a doplnkov  územného  plánu  je  procesne,  alebo  by  mal  byť
štandardne  kratší  proces  (cca  3-4  mesiace),  čiže  za  toto  obdobie  vieme  tie  zmeny
a doplnky  spraviť.  Samozrejme  pri  iných  zmenách  a doplnkoch,  ktoré  boli
bezproblémové, sme tieto vyriešili a boli schválené za  4 mesiace. No pri týchto zmenách
a doplnkoch  investor začal veľmi bojovať za to,  aby  neprešli  a stalo sa to, čo nikto
nepredpokladal,  že  takéto zmeny a doplnky by mali byť posudzované podľa zákona 24
z roku  2006  o posudzovaní  vplyvov na  životné  prostredie.   To  znamená,  že  na  naše
prekvapenie začala zdĺhavá procedúra a Okresný úrad Životného prostredia tu v Zlatých
Moravciach vydal  rozhodnutie   kde žiada,  aby sa tieto zmeny a doplnky posudzovali
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podľa tohto zákona a žiada ich dopracovať a spraviť tam veľmi rozsiahle štúdie, ktoré
samozrejme nikto nepredpokladal, že ich budeme musieť urobiť. Dostali sme sa do toho
štádiá, že ak by sme chceli dotiahnuť tie zmeny a doplnky, musíme dať spraviť ďalšie
správy, odborné stanoviská,  posúdenia, rozpracovať ten návrh zmien a doplnkov tak, že
bude obsahovať nielen posúdenie toho čo navrhujeme , ale aj druhé alternatívne variantné
riešenie, čo by nastalo v prípade, že ak by sa tie zmeny a doplnky neschválili, volajú to,
že nulový variant. To znamená, že Mesto by to predbežne stálo asi 10 tisíc Eur a možno
aj viacej. Dodala, že vedenie mesta uvažovalo ako to v súčasnej dobe vyriešiť a naozaj sa
im zdalo najvhodnejšie vyriešiť to zapracovaním do nového územného plánu, ktorý nám
medzičasom už dobieha. Keby vedenie mesta vedelo, že to bude toľko trvať, tak by to
rovno riešilo v novom územnom pláne mesta, ale pokiaľ je to takto, že my teraz by sme
mali ďalšie peniaze, energiu a prácu venovať tým zmenám a doplnkom č. 7 myslí si, že
by to nebolo ani efektívne, ani hospodárne. Ona osobne hovorila aj so spracovateľom
nového  územného  plánu,  ktorý  by  mal  byť  do  konca  septembra  predložený,  ktorý
povedal, že áno, budú tam zapracovávať také regulatívy, aby sme do aktivity investora
a nejakej inej prípadnej firmy, ktorá by mohla tiež chcieť robiť v priemyselnom parku
niečo čo by bolo škodlivé pre ľudí a nechceli by sme to tam, tak aby sme to tam mohli
obmedziť. 
 Marta Balážová -  skonštatovala, že toto už bolo treba urobiť dávno. Poukázala na to,
že  peniaze daňových poplatníkov boli preinvestované zdá sa len tak a nerozumie tomu
ako môže niekto navrhnúť  športovisko uprostred priemyselného parku, v priemyselnej
zóne, na súkromnom pozemku kde je enviromentálna  záťaž,  toto všetko sa vedelo, takže
naozaj  pochopiť  to  nedokáže,  pretože  už  len  z princípu,  zdravý  sedliacky  rozum  to
nepripustí,  pretože to len robím niečo, aby som robil  a efekt  je potom taký ako to aj
dopadlo. 
JUDr.  Vozárová -   oponovala pani  Balážovej,  že  nemá až tak pravdu,  lebo vedenie
mesta hľadalo riešenie, nakoľko ten tlak verejnosti bol naozaj obrovský a pravdaže bol
obrovský záujem aj mesta ako zabrániť tej spaľovni. Poukázala na to, že pani Balážová
hovorí,  že  to  boli  vyhodené  peniaze,  no  vedenie  mesta  si  myslí,  že  za  tie  zmeny
a doplnky peniaze vyhodené neboli, lebo Mesto sa naozaj snaží robiť všetko preto, aby sa
ten zámer obmedzil. Tak ako sa aj pani Balážová snaží robiť všetko preto, tak aj vedenie
mesta. Čo sa týka športoviska, tak na vysvetlenie povedala, že  to nebolo z ich vlastnej
hlavy,  ale  vedenie  mesta  sa  radilo  s odborníkmi  ako  je  možné  tieto  veci  riešiť
a samozrejme uvítali to aj tie ďalšie firmy. Uviedla, že tu sa nehovorí o nejakom parku a
preliezkach v tejto zóne, tam sa musí to športovisko spraviť tak, aby bolo vhodné do toho
daného prostredia. Ak je tam nejaká hala, môžu sa tam spraviť kryté uzavreté squashové
kurty, sauny a pod. , také, ktoré sú uzatvorené.
Marta Balážová -   uviedla, že proti tomuto namietali na Ministerstve, kde napísali, že
pokiaľ je tam tá enviromentálna záťaž tak to tam byť nemôže, ale o to jej teraz nejde. Ona
vtedy keď  sa konalo zastupiteľstvo, ktoré schvaľovalo tieto zmeny a doplnky, tu bola
prítomná aj s doktorkou Čagotovou a mali názor, ktorý posunuli aj niektorým poslancom,
aby sa zmenili regulatívy na strojársku výrobu a pokiaľ by sa  to aj bolo tak zmenilo,
nemali by sme ten problém, mohla by tam byť napríklad výroba elektriny. Samozrejme
toto je problém, ktorý sa ťahá, ktorý treba dobre spracovať, ale chce poukázať na to, že
vtedy bolo to aj prečítané a pán primátor nás odmietol s tým, že vy máte iné riešenie, čo
bolo to športovisko. Skonštatovala, že bolo tam aj iné riešenie. 
Primátor mesta -  uviedol, že v danom čase podľa jeho názoru zareagoval veľmi dobre,
lebo bolo treba rozhodnúť a podať nejaký návrh, ktorý by bol znemožnil investorom vo
výstavbe spaľovne a v tomto aj naďalej pokračujeme, aby sme tomu  zabránili. 
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Mgr. Šíra -  reagoval na vyjadrenia pani Balážovej, že možno to bude tým, že keď ona
rokovala s pánom ministrom, tak tam nikto z vedenia mesta nebol. Toto sa stalo napriek
tomu, že primátor mesta ju volal, aby sa s vedením mesta  zúčastnila na ministerstve, no
pani Balážová sa vyjadrila, že jej bolo odporučené, aby sa ona nezúčastňovala takéhoto
rokovania. Ten týždeň keď bol pán primátor na ministerstve rokovať ohľadom tejto veci
sa dozvedel, že pani Balážová tam bola deň pred tým. Ďalej uviedol, že pokiaľ mala pani
Balážová relevantné informácie, ktoré mohli pomôcť Mestu robiť ďalšie úspešné kroky
na zabránenie, všetci by sme ich vtedy radi uvítali. Pokiaľ ale on vie, tak ona na úrad
s ničím konštruktívnym nebola ani neprišla.  V čase keď tu bol na návšteve  europoslanec
pán Sulík , tak boli s ním sa pozrieť na mieste a následne s ním prišli na námestie, kde
p.prednosta osobne hovoril  s jej  kolegom MUDr. Šindlerom, ktorý povedal, že chcete
prísť za vedením mesta na Mestský úrad. K uvedenému sa  vyjadril, že môžu kedykoľvek
prísť a spoločne si sadnúť za okrúhly stôl a hľadať spoločne riešenia. Z ich strany sa do
dnešného dňa nikto neozval, napriek tomu, že telefónne číslo na neho majú. On osobne
ma taký pocit, že všetci vieme čo sa v meste deje, zvolebnieva sa, povedzme si to na
rovinu a každý si to vysvetlí po svojom, ako si to kto stavia a povie to na plné  ústa,
nakoľko on je človek priamy a otvorený a myslí si, že pani Balážová si na tomto veľmi
stavia kampaň a zadarmo, pretože zatiaľ žiadny iný program nevidel. Toto je podľa neho
dôvod prečo tlačí na vedenie mesta a chce sa ho dotknúť tým, že oni nič nerobia a sú
v úzkych.   Avšak opak je pravdou, Mesto robí kroky a opatrenia, snažíme sa, radíme sa,
je to zložitý legislatívny proces a využívame všetky možnosti a na záver môže povedať
len jedno: “Spaľovňu tu nechceme, v tomto má on, pán primátor a právnička mesta jasno
a preto robia a budú robiť všetko pre to, aby tu nebola.“ Dodal, že pán primátor niekoľko
krát verejne povedal, že pokiaľ on bude primátorom tohto mesta, tak Stavebné povolenie
na stavbu nikdy nepodpíše a myslí si, že to hovorí za všetko. 
Marta Balážová -   pána Sulíka sem do Zlatých Moraviec dotiahla ona. 
Poslanec Petrovič  -  uviedol, že to čo teraz hovorilo vedenie mesta o situácii týkajúcej
sa zmien a doplnkov č.7 je aj pre poslancov MsZ novinka, preto požiadal vedenie mesta,
aby informovalo poslancov o plánovaných krokoch, alebo aj keď bude v tejto veci riešiť
niečo nové, žiada informovanosť poslancov. 
Primátor mesta -   uviedol, že Mesto zverejňuje všetky kroky, ktoré koná na oficiálnej
stránke mesta.
Poslanec Hollý –  poukázal na to, že keď bol na služobnej ceste v Kórei tak tam videl
športoviská priamo vo výrobnej hale. Nevie posúdiť akú tam oni mali ekologickú záťaž,
ale  skutočne  vedľa  obrábacích  strojov  boli  pingpongové  stoly  a v rámci  prestávok  si
mohli  zahrať  pingpong,  prípadne  ďalší  hrali  šach.  V zahraničných  firmách  to  takto
funguje. Čo sa týka ekologickej záťaže tak vie, že táto tam je, nakoľko tam voľakedy
pracoval a vie, že tam toho trichlóru vytieklo dosť a vie čo robil aj bývalý Danfos, aby
znížil tú ekologickú záťaž, čo sa mu moc nepodarilo, ale myslí si, že keď je toto územie
nevhodné na športovisko, prečo tam môžu v tej ekologickej záťaži pracovať tí ľudia? To
mu nie je celkom jasné, veď potom by sa tam malo zakázať pracovať celkovo.
JUDr. Vozárová -   uviedla, že čo sa týka tohto zámeru Energetického zhodnocovania
plastov, tak Mesto má na internetovej stránke celú sekciu venovanú tomuto problému
a vždy  tam  aktuálne  zverejňujeme  všetky  dokumenty,  ktoré  máme  k dispozícií
a samozrejme  čo  sa  týka  informovania  poslancov  je  pravda,  že  na  Mestských
zastupiteľstvách máme vždy toľko veľa programu a všetci vedia ako dlho tam sedávajú,
ale samozrejme ak sa nejaký poslanec zaujíma o niečo, tak nie je problém ohlásiť  sa
a ktorýkoľvek zamestnanec, pán prednosta, pán primátor sú mu k dispozícii. Ak teda na
niečo čo ich zaujíma, nie je na týchto zastupiteľstvách, prípadne komisiách, priestor, nech
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sa páči, môžete si kedykoľvek dohodnúť stretnutie na MsÚ.
Pán Paluška -   uviedol, že by sa rád vrátil  k prípadu pani Jahnovej, ktorá spomínala
meno pani Šimonovej a musí dosvedčiť, že skutočne nakoľko bol u tejto pani osobne, má
celý múr dopukaný a nad oknom má hlbokú prasklinu. Takže niečo na tom pravdy je, že
tie domy sú doničené aj keď  nevie posúdiť  z akého dôvodu, ale predpokladá, že z tej
ťažkej  techniky  čo  tadiaľ  chodila.  V tejto  súvislosti  s ťažkou  technikou  by  chcel
nadviazať na príspevok, ktorý mal na poslednom MsZ , kde mu primátorom mesta bolo
sľúbené, že sa opýta na možnosti zákazu prejazdu autobusom diaľkových liniek. Došlo
k nejakým zisteniam, alebo nie?
Primátor  mesta  -   uviedol,  že  sa  zúčastnil  na  rokovaniach  k tejto  téme  a bolo  mu
sľúbené, že do dvoch týždňov to bude vyriešené.
Pán Paluška -  Takže nebude tadiaľ viac chodiť diaľková autobusová linka?
Primátor  mesta  -   tak  nám to  bolo  sľúbené,  že  to  zakážu,  len  musia  nájsť  nejaké
zdôvodnenie, ktoré im tento zákaz dovolí zrealizovať.
Pán Paluška -  poďakoval primátorovi, že bude veľmi rád pokiaľ sa to takto podarí.
Následne položil otázku JUDr. Vozárovej, že pokiaľ ako občan z môjho domu znečistím
pozemnú  komunikáciu,  kto  má  na  starosti  to  dať  do  poriadku  potom,  naspäť  do
pôvodného stavu. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že ak niekto znečistí cestu, tak je povinný on to znečistenie
odstrániť. 
Pán Paluška -  uviedol, že v tomto prípade by chcel poukázať na jednu vec, už dlhodobo
pri dome nie je si istý, ale asi p. Barabáš sa volá čo tam býva, a keď dôjde k nejakému
väčšiemu dažďu tak vždy tam cesta oproti nim je celá od blata. Chcel by informácie, či
niekto vie o tom, že by to už niekedy v minulosti čistili, lebo on má takú skúsenosť, že
tadiaľ chodia autá a tie to rozhádžu po celom okolí. Takže by sa chcel opýtať náčelníka
Mestskej polície či už niekedy toto riešil, nakoľko od domu p. Barabáša je cesta v jednom
kuse špinavá, znečistená od blata, ktoré padá z toho domu na cestu ?
JUDr. Vozárová -   sa opýtala, že či  znečistenie má byť  spôsobené špinavým autom,
alebo tam naprší a tým dažďom to je znečistené. 
Pán Paluška – uviedol, že naprší im do pozemku a potom z toho steká blato na pozemnú
komunikáciu. 
JUDr. Vozárová -   uviedla, že podľa jej názoru by toto znečistenie mal riešiť správca
komunikácie. Dodala, že uvedené sa preverí a bude sa informovať. 
Poslanec  Tonkovič  -   uviedol,  že  keby  na  Mestskom úrade  čítali  zápisnice  výboru
mestských častí, zistili by, že tam to bolo uvedené niekoľko krát v zápisnici, že tento
problém sa sústavne opakuje a žiada sa riešenie. Riešila to aj Mestská polícia, ale situácia
sa nezlepšila a skutočne je to cesta druhej triedy, ktorá vyzerá ako na majeri. 
Pán Paluška-   uviedol, že v poslednej dobe sa veľmi  množia prípady kedy vybiehajú
z domov rómskych spoluobčanov psi a ohrozujú nie len jeho ale aj ostaných ľudí, ktorí
chodia peši alebo bicyklami. Požiadal o riešenie tejto situácie a zabezpečenia bezpečnosti
okoloidúcich ľudí.
PhDr. Takáč,   náčelník Mestskej polície – sa vyjadril najskôr k domu pána Barabáša,
kde  uviedol,  že  Mestská  polícia  tento  problém  riešila  niekoľkokrát  čo  bolo
zadokumentované a odstúpili na Mestský úrad na riešenie. 
Čo  sa  týka  odchytu  psov,  tak  ten  je  vykonávaný  pravidelne  dvomi  vyškolenými
pracovníkmi  odchytovou tyčou.  V poslednom období  na  podnet  pána  Palušku  ako  aj
iných  občanov  v mestskej  časti  Chyzerovce  bolo  pracovníkmi  Mestskej  polície
odchytených  cca 5-6 psov. Nakoľko hliadka Mestskej polície je len jedna, nemôže sa
stále zdržovať len v Chyzerovciach. Následne požiadal občanov o súčinnosť a pomoc pri
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riešení takýchto situácií. 

K     bodu 49/
Rôzne

K uvedenému bodu rokovania prišla poslankyňa Babocká. 

Primátor  mesta  uviedol  -   odovzdávam slovo  prednostovi  MsÚ,  ktorý  podá  bližšie
informácie k rozdanému materiálu  poslancom – Návrh na použitie účelového fondu. 

Mgr. Šíra -  uviedol, že materiál bol pripravený na základe toho, že pani riaditeľka ZŠ
Mojmírova  Mgr.  Striešková  navštívila  vedenie  mesta  s požiadavkou  okamžitého
akútneho riešenia  havarijného stavu,  budovy na  tejto  škole.   S požiadavkou prišla  na
základe tlaku rodičov a školskej rady, ktorá poukazovala na hroziace nebezpečenstvo.
Prostriedky Účelového fondu mesta navrhujeme použiť z dôvodu odstránenia havarijného
stavu  majetku  obce  –  stavebnou  úpravou  prekrytia  vchodu  do  pavilónu  B  v ZŠ
Mojmírova Zlaté Moravce. Havarijný stav budovy bol posúdený odborným pracovníkom
oddelenia   investičnej  výstavby a hospodárskej  činnosti  Mestského úradu.   Vchod do
pavilónu B v ZŠ Mojmírova je v havarijnom stave, ktorý ohrozuje žiakov a pracovníkov
školy,  nakoľko nad vchodom vyrastajú  v priestoroch  betónovej   striešky  kríky,  ktoré
ničia  betónový  vchod,  tento  sa  drobí  a uvoľňujúce  súčasti  prekrytia  padajú  dole.
Predpokladané  výdavky  na  menovanú  stavebnú  úpravu  sú  na  základe  predbežnej
kalkulácie  vo  výške  13 400€.  Vzhľadom  na  uvedené  predkladáme  Mestskému
zastupiteľstvu tento návrh. Iné financovanie z iných finančných zdrojov nie je možné,
nakoľko  sa  blížime  ku  koncu  roka  a väčšina  kapitol  programového  rozpočtu  je
vyčerpaná. 
Dodal, že  strieška na pavilóne A  je tiež v zlom stave a do budúcna sa bude musieť rátať
aj tu s opravou,  nakoľko v súčasnej dobe nemáme dostatok finančných prostriedkov,
bude sa riešiť len havarijný stav na budove B, pavilón A bude rozpočtovaný do rozpočtu
mesta na budúci rok. V prípade nejakých otázok  a pripomienok rád odpovie. 
Následne požiadal, aby na plátno boli premietnuté fotky strechy na pavilóne B. 
Poslanec Galaba – uviedol, že o tomto probléme bol informovaný pani riaditeľkou tejto
školy a aj on osobne jej odporučil, aby sa obrátila na vedenie mesta, aby hľadalo finančné
prostriedky  na  rekonštrukciu  tohto  zastrešenia.  Dodal,  že   s predloženým  návrhom
súhlasí. 
Primátor mesta – uviedol, že naozaj pre bezpečnosť detí  je táto rekonštrukcia potrebná 
a následne požiadal poslancov o hlasovanie za návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania,
a to že  MsZ   s c h v a ľ u j e  

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 13.400 € na
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B
v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku
obce

b) zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014 rozpočtovým opatrením v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

Návrh na použitie účelového fondu mesta 
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Za: 14 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, 
Záchenský, Boršč, Babocká, Madola, Vicianová)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 4 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

Prednosta  MsÚ  -   uviedol,  že  v tejto  chváli  má  k dispozícii  zvukový  záznam
z hlasovania   k bodu   č.   44  Prerokovanie  a schválenie  –  potvrdenie  uznesenia  č.
826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa
27.08.2014,  a dodal,  že  tak  ako  pred  chvíľou  pani  poslankyňa  Vicianová  keď  pred
chvíľou  nebola  prítomná,  ale  ešte  počas  hlasovania  prišla  a povedala,  že  je  ZA  ,
hlasovanie ešte ukončené nebolo, preto jej hlas je platný a takto to malo byť.  
Uviedol,  že  zo  záznamu sa  všetci  dozvedia,  že  to  číslo  9  –  pána  poslanca  Klučiara
hlásené nebolo a chce upozorniť  na jeden veľmi dôležitý fakt,  že si  myslí,  že   otázka
hlasovania   v  tej  konkrétnej  veci,  ohľadne teda tých náležitostí  DSS Stella  je  veľmi
kľúčovou a vážnou témou týchto dní a mesiacov, keďže názory mesta a poslancov sa tu
rozchádzajú, je to ostro sledované verejnosťou. On osobne si myslí, že pokiaľ by sa toto
hlasovanie takto nechalo, dochádzame k určitému precedensu do budúcna, pretože pri
akomkoľvek zložitom hlasovaní(nechce týmto nikoho viniť a uvádza to len v teoretickej
rovine)   pri  chýbaní  jedného hlasu poslanci  môžu reagovať  vyjadrením,  že hlasovali.
Dodal,  že  v  zmysle  rokovacieho  poriadku  to  funguje  tak,  že  je  tu  skrutátor  a dvaja
zapisovatelia, overoval si u obidvoch zapisovateľov a ani jeden z nich (Mgr. Horvát, p.
Švajčíková) to číslo poznačené nemá. Z hlasového záznamu, ktorý teraz pustí je zrejmé,
že číslo 9 hlásené nebolo. To hlasovanie v tomto bode programu bolo ukončené a nemôže
preto vzniknúť taký precedens, že niekto po dvoch minútach povie „ale ja som chcel, ale
nevedel  som“.  Uviedol,  že  každý poslanec je  zodpovedný za  svoje  hlasovanie  ,  drží
hlasovací  lístok,  mohol  sa  ozvať  pokiaľ  jeho  číslo  nezaznelo,  je  to  jeho  právo
a povinnosť, ale nemôže byť hlasovanie ukončené a teraz sa budeme tváriť, že je platné.
Dodal, že je to nejaké nóvum, ktoré vzniklo a vedenie mesta si to určite bude musieť
odkonzultovať  s nejakými  odborníkmi  na  samosprávu  a hlasovanie  (p.  Briestenský).
Uviedol, že on naozaj nevie, čo s tým a pokiaľ by to malo byť uznané, tak podľa jeho
názoru vznikol precedens z rokovacieho poriadku. Požiadal o spustenie záznamu s tým,
že v bode Rôzne je k tomu možná diskusia. 
Poslanec Hollý -   sa opýtal, či je z toho aj videozáznam, lebo on má pocit, že držal tú
kartičku. 
Prednosta MsÚ uviedol, že videozáznam nie je, Mesto robí len audiozáznam. Následne
bol spustený audiozáznam, kde číslo 9, poslanca Klučiara,  nebolo uvedené. 
Prednosta MsÚ -  poukázal na to, skrutátorka hlásila hlasy do radu, zľava doprava, takže
ona  nečítavala  hlasy  krížom  krážom.  Takže  podľa  jeho  názoru  keby  pán  poslanec
hlasovací lístok držal,  tak to sa toto nemôže stať.  Uviedol,  že on vyhodnocuje fakty,
hlasovanie  prebehlo,  skrutátor  oznámil,  dvaja  zapisovatelia  zapísali,  číslo  9  chýba,
hlasovanie skončilo, všetci to majú premietané a ten poslanec, ktorý to chcel  zmeniť,
alebo čokoľvek, sa neozval, on má za to, že hlasovanie bolo ukončené. 
Poslankyňa Vicianová – uviedla, že pre ňu je dôkazom to, že poslanec Klučiar verejne
pred všetkými vyhlásil, že hlasoval a bol ZA. Nech o tom rozhodne súd. 
Prednosta MsÚ -  o tom nebude rozhodovať súd. 
Vzápätí reagovala poslankyňa Vicianová, ktorá povedala, že bude, lebo ona to dá na súd. 
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Prednosta MsÚ uviedol, že on má len s tým problém, že pán poslanec sa vyjadroval až
po skončení kompletného hlasovania, zapísaní a prešlo sa na ďalší bod a potom sa vrátilo
naspäť  k tomuto  hlasovaniu,  nebolo  to  počas  hlasovania  tak  ako  to  dnes  spravila
poslankyňa Vicianová. 
Poslanec  Petrovič   -  uviedol,  že  z toho  uhlu  kde  stojí  skrutátorka  a pozerá  sa  na
poslancov sa môže stať,  že si to číslo nevšimla, nechce nikoho obviňovať, že to bolo
úmyselne.  Následne  poukázal  na  to,  že  v Národnej  rade  SR poslanec  môže  prísť  za
predsedom parlamentu  aj po skončení hlasovania a zmeniť svoje hlasovanie. Predsedovi
parlamentu ohlási svoje mylné hlasovanie a ten to dá do zápisnice,  hlas sa počíta tak ako
sa poslanec opravil, takže  takto to funguje v Národnej rade SR a tieto informácie má
overené a potvrdené od jedného poslanca Národnej rady SR. Takže v tomto absolútne
nevidí problém, nakoľko  pokiaľ tu ten poslanec je, hovorí ako hlasoval, hoci prepočul,
že sa jeho číslo nevyslovilo, jeho hlas je platný. 
Prednosta MsÚ -  uviedol, že jeho cieľom nie je sa tu teraz o tomto hádať. Jeho cieľom
bolo spustiť ten audiozáznam aj verejnosti, aby bolo zrejmé, že my sme sa nepomýlili
a povie  len  toľko,  že  vedenie  mesta  sa  určite  poradí  tiež  s niekým,  kto  sa  v tejto
problematike vyzná a pokiaľ  to bude tak ako hovorí poslanec Petrovič,  vedenie mesta
s tým problém nemá, ale pokiaľ by to bolo inak, budú poslanci MsZ informovaní. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že vedenie mesta nechce nikomu z poslancov upierať právo
na hlasovanie, len by chcela upozorniť na to, že tu narážame na taký komplexný problém,
ktorý sa stáva viac krát, že sú tu poslanci, ktorí sedia v rokovacej sále a nehlasujú ani ZA,
ani PROTI, ani sa NEZDRŽUJÚ, potom je problém, že či ich máme zarátavať do toho
zápisu hlasovacieho kvóra, alebo nezarátavať.  V rámci  technicko – personálnych medzí
sa  snažíme to  spraviť  tak,  aby to  bolo  čo najlepšie  zaznamenávané a momentálne  to
riešenie je také, že kolegyňa vždy číta, aby všetci vedeli kto ako hlasoval a všetci si môžu
odkontrolovať,  či  sa  tá  jeho  hlasovacia  kartička  prečítala,  alebo  nie.  Dodala,  že  ona
osobne by bola najradšej, aby  sa Mesto v niečom zase posunulo  a keby Mesto Zlaté
Moravce  a poslanci  uvažovali  do  budúcna  o používaní  hlasovacieho  zariadenia  čo  si
myslí,  že je už skoro na každej  dedine a bolo by to naozaj  na prospech,  kde   každý
poslanec by sa pred hlasovaním prezentoval a hlasoval či už ZA, PROTI, alebo ZDRŽAL
SA,   týmto  by  sa  hneď  zabezpečil  aj  výsledok  hlasovania  a predišlo  by  sa  takýmto
zbytočným problémom. 
Poslanec  Lisý  –  poukázal  na  to,  že  Mestskému  zastupiteľstvu  predsedá  a vedie  ho
primátor mesta. Poslanec Klučiar verejne pred zastupiteľstvom vyhlásil, že hlasoval, čo
Mestské  zastupiteľstvo  zobralo  na  vedomie  a primátor  mesta  hlas  poslanca  Klučiara
uznal  a na  základe  toho  hlasovaním ZA tento  návrh  bolo  12  poslancov  a  návrh  bol
schválený. 
Poslanec Galaba – reagoval na príspevok pani právničky, kde sa vyjadrila, že niekedy sa
nevie, či poslanci hlasujú ZA,PROTI, alebo nehlasujú.  Uviedol, že chce poukázať na
príklad zo súčasnej schôdze parlamentu Národnej rady SR, kde opozičný poslanci jasne
deklarovali, že na zasadnutí budú prítomní, ale nebudú hlasovať. Čiže na vyjadrenie, že
je v hlasovaní zmätok a nevie sa ako počítať tých čo nehlasovali, chce povedať, že je to
demokratické a platí to všade, že poslanec má právo hlasovať  ZA, PROTI, ZDRŽAŤ
SA,  alebo  NEHLASOVAŤ.   Takže  aj  právo  byť  prítomný  a nehlasovať  je  právo
poslanca. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že netvrdí, sú prípady, kedy ten poslanec sa rozhodne, že on
o tomto hlasovať nebude, ale sú prípady, kedy niektorí ani nevedia, v ktorom momente
toho  hlasovania  sa  nachádzajú  a samotní  poslanci  sú  dezorientovaní,  s  tým,  že  naši
kolegovia majú naozaj niekedy problém, ako ten poslanec hlasoval. 
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Poslanec Galaba – uviedol, že tam nemôže byť problém, keď z 10 poslancov  ZA : 5,
PROTI :  1 a ZDRŽALI sa: 3, tak  NEHLASOVAL: 1. Z tohto je jasné, návrh by prešiel. 
JUDr. Vozárová – ale koľko krát sa tu stalo, že sme sa pýtali, tak pán poslanec Vy Ste
boli  ZA,  PROTI,  alebo  len  tak  kýva  kartičkou.   Každý  poslanec  by  mal  svedomito
dvihnúť ruku nad hlavu a nehanbiť sa za svoje hlasovanie.
Poslanec Galaba –  uviedol, že on osobne vie ako hlasoval pri každom hlasovaní kde
hlasoval a určite mal aj také hlasovania, že nehlasoval vôbec. Dodal, že on vedel prečo
nehlasoval vôbec. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že podľa jej názoru by bolo efektívne, keby sa to hlasovacie
zariadenie zakúpilo, čo poslanec Galaba potvrdil  a súhlasil s ňou. 
Primátor mesta -   uviedol,  že na hlasovanie poslancov má tiež určitý názor a to,  že
občania  zvolili   poslancov  a zvolili  ich  aj  preto,  aby  vyjadrili  svoj  názor
a NEHLASOVAŤ znamená, že poslanec nevysloví svoj názor. 
Poslanec  Hollý  –  uviedol,  že  v minulom volebnom období  sa  stávalo  dosť  často,  že
nehlasoval  a to  z toho  dôvodu,  že   protestoval  proti  tomu  ako  bola  vedená  schôdza.
Nebolo to preto, že by nemal svoj názor, ale preto, že mal výhrady voči spôsobu ako to
bolo robené a využil svoje právo poslanca NEHLASOVAŤ. Bol to protest proti vedeniu
zasadnutia Mestského zastupiteľstva nie protest, alebo nesúhlas s bodom rokovania. 
Poslanec  Madola  –  uviedol,  že  rokovanie  je  v bode  Rôzne  a dozvedel  sa,  že  bol
odhlasovaný za overovateľa zápisnice. Prišiel  o jeden a pol hodinu neskôr ako začalo
Mestské zastupiteľstvo, pri veľa bodoch nebol prítomný, takže z tohto dôvodu nemôže
byť overovateľom zápisnice a žiada, aby určil iného overovateľa.  
Na uvedené reagovala pani poslankyňa Vicianová, že môže byť overovateľkou ona. 
Primátor mesta – určil namiesto poslanca Madolu za overovateľa zápisnice poslankyňu
Vicianovú.  Následne  primátor  mesta  informoval,  že  v tomto  bode  mal  ešte  vystúpiť
hlavný kontrolór, ktorý sa počas rokovania ospravedlnil, že musí  odísť.
JUDr. Vozárová – uviedla, že na poslednom MsZ bolo uznesením schválené, že hlavný
kontrolór  je  poverený  vykonaním  kontroly  v Záhradníckych  službách  s tým,  že  mal
predložiť správu na rokovaní dnešného Mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Madola – podotkol, že to mal byť riadny bod programu rokovania. 
JUDr.  Vozárová  –  uviedla,  že  mohol  to  byť  aj  riadny  bod,  ale  vedenie  mesta
predpokladalo, že to bude v bode Rôzne, ona osobne rozprávala  s pánom kontrolórom
a povedal, že vystúpi keď sa budú riešiť Správy o plnení rozpočtu Záhradníckych služieb
mesta . Nevystúpil, teda možno chcel vystúpiť v bode Rôzne, nevie presne čo sa stalo, ale
musel odísť, pýtala sa ho, čo má povedať poslancom, či predloží tú správu alebo ju pošle,
odpovedal, že ju poslancom pošle písomne. Skonštatovala, že nevie či ju poslanci dostali
pred tým, ale vedenie mesta zatiaľ nie. 
Primátor mesta -  potvrdil slová JUDr. Vozárovej a ukončil bod Rôzne. 

K     bodu  50/
Diskusia

Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky k tomuto bodu rokovania.
Poslanec Husár -   uviedol, že by chcel položiť otázku primátorovi mesta. Takto pred
rokom na zastupiteľstve, keď primátor mesta odvolal riaditeľa nemocnice pána Grujbára,
tak povedal, že bude informovať, keď nastane ten správny čas, občanov a poslancov, že
kto toho génia do mesta dotiahol, vtedy hovoril, že boli to nejakí dvaja vplyvní muži,
vôbec  nevieme,  ktorí  to  boli.  Opýtal  sa,  či  už  môže  občanov  a poslancov  MsZ
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informovať,  kto tohto génia do nášho mesta doniesol,  alebo mu ho niekto nanútil,  či
odporučil.
Primátor mesta -  uviedol, že on nehovoril o dvoch ľuďoch, ale že je to poslanec, aj tu aj
tam. Dodal, že myslel pána poslanca Kéryho, lebo ten prišiel s ním, predstavil mu ho
a napriek tomu, že jemu sa zdal hneď nejaký mladý, mal perfektné vystupovanie atď. atď
a vraj je to ten pravý muž pre nás, pre mesto. Pán  Kéry bol vtedy poslanec aj vo VUC aj
v Bratislave v parlamente. Dodal, že hneď pri prvom výsluchu, keď ho zavolali policajti
vypovedať ohľadom toho, čo tento riaditeľ porobil, alebo neporobil, tak vyšetrovateľovi
hneď pri prvom výsluchu to povedal, lebo to sa ho pýtali, že kto ho vlastne dotiahol do
mesta.  
Poslanec  Chládek  -   informoval  o natočení  reportáže  k náučnému  cykloturistickému
chodníku, ktorá bude odvysielaná zajtra na programe RTVS 2, o 18,05 hod. opakovanie
bude  v sobotu  ráno  a v nedeľu  dopoludnia.  Tento  projekt  náučného  cykloturistického
chodníka bude ukončený koncom tohto roku a zámerom je informovať občanov v okolí
aké pamiatky sakrálneho charakteru sa nachádzajú na území nášho mesta. Bude vydaná
brožúrka  so základnými   informáciami  o  týchto  pamiatkach.  Ďalej  dodal,  že  vďaka
podpore VÚC bola vyznačená už veľká časť cyklotrás a do konca roka budú vyznačené
ďalšie.
Koncom septembra - začiatkom októbra bude vydaná maľovaná mapa, ktorá je už teraz
v tlači  a bude venovaná cykloturistom, zakreslený tam bude aj  náučný cykloturistický
chodník  našim  mestom  a aj  cyklotrasy,  ktoré  plánujeme  v najbližších  dvoch  rokoch
vyznačiť. 
Za  možnosť  pracovať  na  takýchto  projektoch  chce  poďakovať  aj  Mestu,  ktoré  ho
zamestnalo  v Turisticko-informačnej  kancelárii,  teda  v Záhradníckych  službách  mesta
a prvé  výsledky  sú  viditeľné  aj  vďaka  Trenčianskej  nadácii,  že  sme  mohli  v rámci
náučného cykloturistického chodníka obnoviť  aj  telefónnu búdku. Vyzdvihol aj  veľmi
dobrú spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou, kde je riaditeľom pán Husár
a hlavne  šikovnými  študentami,  ktorí  ponúkli  možnosť,  túto  telefónnu  búdku
rekonštruovať.  Ďalej  poukázal  aj  na  spoluprácu  s inými  školami  ako  napríklad
Gymnázium J. Kráľa.
Poslanec Galaba -  uviedol, že  v rámci bodu Diskusia by chcel zareagovať na odpoveď
primátora mesta  na otázku poslanca Husára, že kto doviedol pána Grujbára do Zlatých
Moravciec. Primátor mesta odpovedal, že to bol pán poslanec Kéry. On osobne o tom
veľmi  pochybuje,  lebo  pokiaľ  si  dobre  pamätá,  tak  v septembri  .....  informoval
prítomných, že akurát mu na telefón volá pán Kéry a opýtal sa poslancov, či môže dať
pána Kéryho k mikrofónu, nech sa vyjadrí, či pána Grujbára doviedol on. 
Primátor mesta a poslanci súhlasili. 
Primátor mesta -  dodal, že samozrejme, že to zaprie. 
Mgr. Marián Kéry,  poslanec NR SR – pozdravil všetkých prítomných na Mestskom
zastupiteľstve a uviedol, že je veľmi rozhorčený, z toho čo práve povedal pán primátor
Lednár a určite bude  zvažovať právne kroky, určite podá na neho trestné oznámenie  za
šírenie  nepravdivých  správ,  ktoré  poškodzujú  jeho  meno  a je  to  totálna  lož  a totálny
výmysel, čo môžu  potvrdiť takmer všetci poslanci zastupiteľstva, pretože keď nám bol
predstavený pán Grujbár, bol  prvý on a pán Galaba, ktorí to kritizovali a postupne sa
pridávali ďalší poslanci ako Šepták a ďalší. Dodal, že nesúhlasili s tým, že ten pán nebol
schopný  predložiť  svoj  životopis,  takže  on  pána  Grujbára  prvýkrát  videl  na
zastupiteľstve, kde ho pán primátor predstavil ako najlepšieho manažéra, ktorý vyťahuje
podniky a naozaj to dokázal. Ukradol 600 tisíc EUR, ktoré teraz chýbajú a ktoré teraz pán
Cimrák, ktorý bol jeho pravou rukou, pýta. 
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Poslanec Galaba -    uviedol, že zrejme niekto sleduje online prenos a informoval pána
Kéryho. Poznamenal, že on to nebol, ale chcel povedať, že pokiaľ si on dobre pamätá, tak
pán primátor  voľakedy spomínal  bývalého veľvyslanca  z Juhoafrickej  republiky,  aké
meno to bolo si nevie spomenúť, ale zistí to. Ten pán by mal byť z Trnavy. Poslankyňa
Vicianová vyslovila  priezvisko p. Lopašovský.  Poslanec Galaba potvrdil, že áno, pokiaľ
si on dobre pamätá, tak  primátor mesta uvádzal, že pána Grujbára mu odporučil tento
pán.  Dodal, že v tom období bol pán Kéry riaditeľ Mestského podniku a určite tak ako
všetci poslanci do jedného, tak aj pán Kéry ako i iní riaditelia mestských podnikov p.
Tomajko , p. Varga, p. Sendlai, všetci boli prekvapení, že kto sem toho Grujbára doviedol
a ako aj pán Kéry to potvrdil, že určite ho vtedy videl prvýkrát v živote. 
Poslanec Boršč -  potvrdil, že na zasadnutí keď padla otázka na pána primátora, že kto
ho sem doviedol, tak primátor prvý krát reagoval, že on nevie kto. Uviedol, že určite to je
aj na zázname a dá sa to preveriť. On osobne je presvedčený, že v tom období sa takto
vyjadril. 
Poslanec Petrovič – opýtal sa, že nakoľko za chvíľu začne volebná kampaň, či by nebolo
možné,  že  by  mesto  zorganizovalo  verejnú  diskusiu  so  všetkými  kandidátmi  na
primátora,  nakoľko  si  myslí,  že  aj  zo  zákona  majú  nárok  na  nejaký  priestor,  alebo
zapožičanie  tejto  sály.  Uvedené  navrhuje  aj  z dôvodu,  že  aby  aj  pre  ľudí  nebolo
komplikované ísť  na  desať  mítingov,  ale  by využili  túto  možnosť,  keby si  to  Mesto
osvojilo a pozvali by sa všetci naraz tak ako to býva v predvolebných diskusiách a mali
by nejaké rovnaké otázky, rovnaký čas na vyjadrenie svojho názoru. Takže jeho otázka
znie, či je schopné Mesto si osvojiť takúto myšlienku, alebo to bude tak ako po minulé
roky, že každý si bude robiť kampaň na vlastnú päsť. 
Poslanec Galaba -  uviedol, že túto tému chcel otvoriť aj on. Tiež sa prikláňa k názoru,
aby naozaj bolo umožnené občanom Zlatých Moraviec tzv. verejnú diskusiu so všetkými
kandidátmi. Uviedol, že samozrejme by to mohlo byť v súvislosti s vedením mesta, ale
chcel  navrhnúť  uplatniť  inštitút  verejného  zhromaždenia,  ktoré  majú  právo  zvolať
poslanci, takže to zastupiteľstvo, ktoré bude až v novembri bude veľmi neskoro, preto by
bolo možno dobré takéto niečo tu prijať. Nemusí byť schválené uznesenie ale môže to
byť takým verejným prísľubom, že aj poslanci navrhujú a ak vedenie mesta s tým bude
súhlasiť, tak nájdu sa nejaké termíny, kde budú pozvaní za okrúhly stôl všetci kandidáti
na primátora, aby mohli vystúpiť. V tej súvislosti by chcel povedať, nakoľko nebol na
poslednej  Mestskej  rade,  že na finančnej  komisii  navrhoval,   aby všetci  kandidáti  na
primátora bez ohľadu na politickú príslušnosť alebo aj nezávislí mali právo vo verejných
zariadeniach mesta, to znamená v Mestskom kultúrnom stredisku, KD Chyzerovce, KD
Prílepy mali  možnosť  vystúpiť  bezplatne s tým, že sa  môže dať  obmedzenie na dve
hodiny, lebo sa môže stať, že v jeden deň budú chcieť aj dvaja, traja, čo je pochopiteľné,
lebo  keď  tam  už  aj  tí  občania  prídu,  tak  im  bude  lepšie,  keď  bude  vystúpenie
a prezentácia kandidátov dajme tomu o 15,00 hod.,17,00 hod. a 19,00 hod.  
Uviedol, že vyzýva vedenie mesta, aby umožnilo,  poprípade, aby dali príkaz riaditeľke
MSKŠ, lebo pokiaľ má správnu informáciu, tak zatiaľ žiadosti ak si niektorí kandidáti
dávali , tak termíny boli potvrdené, ale bola tam žiadaná úhrada, ak sa nemýli tak 80 € na
hodinu.   Tu  by  dal  návrh  na  verejné  prehlásenie,  možno  vedenia  mesta,  aby  všetci
kandidáti  sa  mohli  prezentovať  v týchto  troch  kultúrnych  domoch  (MSKŠ,  KD
Chyzerovce, KD Prílepy) bezplatne. 
 Prednosta MsÚ – uviedol, že na finančnej komisii  bol prítomný, keď poslanec Galaba
otvoril túto tému a jeho vyjadrenie,  že to býva zvykom takto vyjsť v ústrety kandidátom
na primátora si overoval a zistil, to mu môže potvrdiť aj riaditeľka MsKŠ pani Holubová,
že nikde sa nenašiel záznam ani nič podobné, že by to bývalo dobrým zvykom, nikde  nie
49



je uvedené, že by niekto tu mal priestory prenajaté a neuhradil by to. Treba povedať, že
MSKŠ sa  borí  so  svojimi  problémami,  vedenie  mesta  sa  im snaží  z Mesta  finančne
vypomáhať,  nakoľko meškajú s úhradami rôznych faktúr a verte, že každé euro je pre
nich dobré. Celé je to na zvážení,  lebo keď sa na to pozrie z ekonomického hľadiska, tak
vieme ako na tom MSKŠ je a prípadné finančné prostriedky by im vedeli pomôcť uhradiť
niektoré faktúry. Takže keď ekonomicky na to pozrie, tak by povedal určite nie, treba to
zaplatiť, je to kampaň, musia tí kandidáti s tým rátať, že nejaké finančné zdroje ich to
bude stáť. Na druhej strane keď zoberie ako občan, alebo moralista, tak tam vidí priestor
na to a súhlasil by. Dodal, že pokiaľ by sa išlo do druhej možnosti, tak navrhuje stanoviť
určité podmienky ( každý kandidát 1x, max. 2 hod.) , ale musíme si uvedomiť, že MSKŠ
naozaj v takomto prípade príde o finančné prostriedky, ktoré by im vedeli veľmi pomôcť.
Poslanec Galaba -  reagoval, že ak môže tlmočiť slová pani  Eckhardtovej, tak ona nemá
s tým nemá problém, je ochotná si to zaplatiť, chce mať  míting tu aj v Chyzerovciach
a Prílepoch. Uviedol, že myslel skôr na tých druhých kandidátov, ktorí možno budú mať
s tým problém, ale súhlasí s tým, že kto chce ísť  kandidovať  musí počítať  s nejakými
finančnými nákladmi. 
Primátor mesta -  k uvedenej téme sa vyjadril, že on osobne riaditeľke MsKŠ dal pokyn,
ktokoľvek sa prihlási, že si chce v našich priestoroch robiť  volebnú kampaň,  nech im
vyjde v ústrety. 
Poslanec  Galaba  -   uviedol,  že  naozaj  je  to  na  zvážení,  ale  on  osobne  by  sa  viac
prikláňal  k návrhu  poslanca  Petroviča,  čiže  jednu  verejnú  diskusiu,  ktorá  by  bola
bezplatná,  ktorá  by  mala  byť  posledný  týždeň  pred  voľbami,  kde  by  sa  mali  všetci
kandidáti  možnosť  prezentovať,  mali  by  byť  pozvaní  všetci  kandidáti  a mohlo  by  to
zorganizovať  Mestské  stredisko  kultúry  a športu.  Takže  všetkých  pozvať,  zverejniť
a oznámiť občanom, zabezpečiť online prenos, možno videoprenos, čo si myslí, že nie je
až  také  zložité.  Dodal,  že  tu  vidí  ten  priestor  dať  rovnosť  všetkým  kandidátom  na
primátora, takýmto spôsobom  by sa to mohlo zrealizovať. 
Prednosta MsÚ – reagoval , že návrh poslanca Petroviča si môže vedenie mesta osvojiť,
zorganizovala by sa jedna verejná diskusia v jeden termín na 3-4 hodiny, ale potom by sa
zrušila možnosť, že každý kandidát môže bezodplatne vystúpiť. Každý kandidát nech si
zaplatí  a Mesto  vyjde  v ústrety  a zorganizuje  na  jeden  termín  4-hodinovú  verejnú
diskusiu s občanmi, ktorá bude zdarma, sólo akciu si každý kandidát uhradí sám. 
Uviedol,  že nie je  potrebné o tomto ani  hlasovať,  on osobne si  to zoberie na starosti
a dohodne potrebné kroky s pani riaditeľkou MSKŠ. 
Poslanec Petrovič  -   dodal,  že v takomto prípade sa môžu ušlé finančné prostriedky
MsKŠ vykompenzovať a posunúť  rozpočtovou zmenou.
Prednosta  MsÚ  –  uviedol,  že  s uvedeným  sa  vedenie  mesta  popasuje  v rámci
kompetencie primátora.
Simona Holubová ,  riaditeľka MsKŠ – uviedla, že na základe diskusie ohľadne tejto
témy  na  finančnej  komisii  si  preverovala  informácie  u bývalej  ekonómky,  ktorá  jej
potvrdila, že vždy si každý kandidát za sálu platil. 
Primátor mesta -  ukončil tento bod rokovania a prešiel k ďalšiemu. 

K     bodu 51/
Interpelácie poslancov 

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli.

50



Poslanec Tonkovič  
Interpeloval Technické služby mesta 

- nefunkčnosť  verejného  osvetlenia  v mestskej  časti  Chyzerovce,  hlavne  na  ul.
Palárikovej,  žiada  to  vyriešiť  v čo  najkratšej  dobe,  aby  bola  zabezpečená
bezpečnosť

- nefunkčný rozhlas  v mestskej  časti  Chyzerovce,  žiada  odpoveď  kedy a ako sa
tento problém bude riešiť, aby sa zabezpečila informovanosť občanov v tejto časti
mesta.

Odpoveď  očakáva v čo najkratšej  dobe, nakoľko je vyvíjaný na neho tlak  týchto
občanov.

Poslanec Galaba 
Interpeloval vedenie mesta

- informoval,  že  12.09.2014  končila  zmluva  z advokátskou  kanceláriou  Cimrák
s.r.o., dovtedy bol aj pán Cimrák poverený riadením nemocnice. Opýtal sa, že kto
je  v súčasnej  dobe  poverený  a aká  je  situácia  dnes  v nemocnici.  O odpoveď
požiadal primátora mesta.

Primátor mesta – odpovedal, že riadením mestskej nemocnice je poverený  pán Cimrák.

Poslanec Galaba- má určený aj funkčný plat?

Primátor mesta – odpovedal, že áno. 

Poslanec Galaba – požiadal, aby na premietacie plátno bola premietnutá zmluva medzi
Mestskou  nemocnicou,  zastupovaná  povereným  JUDr.  Ing.  Martinom  Cimrákom
a firmou Cimrák s.r.o. uzatvorenou 12.09.2014.
K uvedenému sa vyjadril, že na zmluve sú náležitosti, kde JUDr. Cimrák ako poverený,
čo môže byť, lebo primátor má právo poveriť, uzatvoril zmluvu s Cimrák s.r.o. a v bode 2
je uvedená  suma 19 990€ bez DPH na rok.
Dodal,  že  táto  suma je  uvedená na  rok a považuje  to  za  nekorektné,  že  pán Cimrák
uzatvoril 2 mesiace pred voľbami zmluvu s advokátskou kanceláriou Cimrák s.r.o. na 12
mesiacov. Dodal, že keby bola zmluva urobená možno do konca roka, teda na 3 mesiace,
to by sa dalo ešte tolerovať, ale na 12 mesiacov to považuje za nekorektné. 

Poslankyňa Vicianová  –  uviedla,  že  v rámci  bodu  interpelácie  chce  verejne  položiť
viaceré otázky. Prvú pánovi primátorovi a ďalšie riaditeľovi Technických služieb pánovi
Branislavovi Vargovi, ktorý keďže tu nie je, žiada písomnú odpoveď.

1. 
Dňa 25.06.2014 na 35. zasadnutí MsZ som pánovi primátorovi predniesla požiadavku
občanov, ktorí chceli vedieť, či im mesto môže poskytnúť zdarma alebo za symbolickú
cenu  1 euro ročne verejné priestranstvo v centre mesta pre auto s transparentmi, ktoré
informuje ľudí o spaľovni.
Dňa  05.09.2014 som dostala odpoveď,  že tento problém je možné riešiť  na  základe
písomnej žiadosti a dohody s vedením mesta. 
Keďže vidím auto stále na pôvodnom mieste, chcem sa spýtať  pána primátora, či  ho
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občania  z občianskeho združenia Život pre Moravecko už v tejto veci oslovili a na čom
sa dohodli? 
Prednosta  MsÚ-   uviedol,  že  túto  agendu  riešil  on  a pani  Balážová  nebola  riešiť
s vedením mesta túto vec na Mestskom úrade. Uviedol, že touto témou sa vedenie mesta
zoberalo, hľadalo vhodnú lokalitu a zhodli sa na tom, že nemáme problém s tým, aby toto
vozidlo bolo odstavené pri  tzv. Mexikoplaci oproti  Dráčiku, hneď  na kraji  čo je naše
priestranstvo, náš majetok, je to centrum mesta, je to na očiach. Toto im bolo dané na
vedomie aj napriek tomu, že osobne za vedením mesta neprišli, na Mestskom úrade táto
téma bola otvorená a doriešená. Zo stany občianskeho združenia Život pre Moravecko sa
nikto neozval, preto zrejme tá ávia stojí tam, kde stojí. 

Poslankyňa Vicianová -  poďakovala za odpoveď a dodala, že odpoveď na nasledovné
dve interpelácie žiada od pána riaditeľa Vargu  v písomnej forme.

1.
Dňa 05.09.2014 napísal občan Andrej Nízl na Mesto Zlaté Moravce žiadosť o zapojenie
svetelného bodu, ktorý bude osvetľovať príjazdovú cestu pre bytový dom číslo 7 a 8 na
Tekovskej ulici. Žiadosť podpísalo 17 občanov. Doručili mi jej fotokópiu s požiadavkou,
aby  som sa  na  najbližšom MsZ spýtala,  že  v akom štádiu  riešenia   ich   žiadosť  na
Technických službách je, pretože z mesta už mali informáciu, že sem bola postúpená. 
Uviedla, že by sa chcela spýtať pána riaditeľa Technických služieb ako bude postupovať
pri vybavení tejto žiadosti a v akom časovom horizonte vidí definitívne riešenie tohto ich
problému. 

2.
 K bodom „Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby  Mesta  Zlaté  Moravce,  m.p.  k 30.06.201  (materiál  č.  9)  a  „  Návrh  na  zmenu
rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. (materiál
č.11) chcem položiť pánovi riaditeľovi viaceré otázky. 

- V prvom materiáli ( str. 24) sa píše, že na stredisku Čistenie mesta, údržba mesta
a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú okrem iných prác
aj asfaltovanie a opravu výtlkov. V druhom materiáli  je návrh na zmenu rozpočtu,
pretože sa zistilo, že jednotlivé  položky v strediskách sú prečerpané, prípadne vôbec
nečerpané  a zmenou  rozpočtu  sa  len  príspevky  pre  jednotlivé  strediská  zvýšia  –
znížia. Tento stav nastal z toho dôvodu, že na stredisku údržba a čistenie mesta sa
znížil stav zamestnancov ako aj bola slabá zimná sezóna 2013/2014. To je pravda,
sneh skoro vôbec nebol. 

Z dôvodu,  že  na  stredisku  Spoločná  správa  bol  znížený  príspevok  o 10 000  Eur
žiadate o presun finančných prostriedkov vo výške 22 320 Eur zo strediska Čistenie
a údržba mesta, aby bol rozpočet  na stredisku ku koncu roka vyrovnaný. (vzniknutý
rozdiel je 12 320 Eur )

Zaujímam sa o tieto materiály preto, lebo začiatkom prázdnin som si osobne prešla
celý obvod. Na Technické služby som osobne doniesla dve žiadosti  so zoznamom
všetkých  ciest  a chodníkov,  ktoré  potrebujú  akútne  opravy  v rámci  letného
asfaltovania. V zozname ulíc som orientačne opísala jednotlivé miesta. Išlo hlavne o
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rôzne jamy a výtlky. Je pravda, že skoro celý august pršalo a nebolo vhodné počasie
na takéto práce. 

Chcem sa spýtať, ktoré opravy ciest a chodníkov plánujete v prípade dobrého počasia
ešte v tomto roku vykonať? S akou finančnou čiastkou na tieto práce počítate? Keď
bola  slabá  zima,  či  uvažujete  ušetrené  financie  použiť  v druhom  polroku  na
spomínané opravy? Prečo presúvate o 12 320 Eur viac? Čo sa stane ak nepresuniete
22 320 Eur na stredisko Spoločná správa, ale ich použijete na asfaltovanie?

Poslanec Petrovič – interpeloval riaditeľa Technických služieb
- žiada  opraviť  výtlky  na  uliciach  Hollého,  Čajkovského,  nakoľko  je  to  tam

v katastrofálnom stave.  Informáciu  kedy  sa  plánujú  tieto  výtlky  opraviť  žiada
zaslať písomnou formou. 

Poslanec Madola -  interpeloval vedenie mesta 
- opýtal sa na súčasný stav okružnej križovatky, ktorá je zatiaľ so starým asfaltom a

chcel by vedieť, že kedy sa bude dávať nový asfalt, nakoľko v strede kruhového
objazdu zhruba ako sa ide na Hviezdoslavovu ulicu je  obrovská diera. Upozornil
na to, že pokiaľ sa nebude nový  asfalt pokladať v najbližšej dobe, tak by bolo
vhodné aspoň zatiaľ zakryť túto jamu asfaltom. 

Prednosta MsÚ -   uviedol, že počas kolaudácie boli znesené viaceré námietky, ako zo
strany PZ SR, správy ciest, pána Holečku atď..  Bolo dohodnuté, že do troch týždňov by
sa  mali  vydať  všetky  potrebné  povolenia  na  vybrúsenie   celého  asfaltu  (čo  bude
znamenať na 48 hod. odstávku križovatky) a následne by sa mal naliať nový asfalt. Pre
informáciu  uviedol, že položenie nového  asfaltu nebolo obsahom stavebného povolenia
a nakoľko  všetci  vidíme,  že  tento  stav  nie  je  dobrý,  na  základe  rôznych  nerovností,
odskokov  a  iných  technických  parametrov  boli  vznesené  námietky,  ktoré  sa  teraz
snažíme splniť a v priebehu troch týždňov by mali  byť vydané nové rozhodnutia.
Legislatívny proces má svoje trvanie a jednoznačne záverom bolo, že všetci chcú, aby
tam asfalt bol, mimo p. Holečku.  Verí, že všetky dotknuté orgány spravia všetko preto ,
aby to povolenie vydali. Podľa jeho informácií  investor, ktorí to bude hradiť, peniaze na
to vyčlenené má, takže v tomto problém nie je, rátajú s tým.
Poslanec  Madola  –  požiadal  vedenie  mesta,  aby  zabezpečilo  dočasnú  opravu
prepadnutého miesta, aby sa predišlo zbytočným škodám. 
Prednosta MsÚ  - uviedol, že  s tým súhlasí, ale Mesto nie je investor, takže uvedené sa
musí prediskutovať s investorom, musí sa zistiť komu tá cesta patrí a na základe tejto
požiadavky sa môže zo strany Mesta vyvíjať tlak, aby táto diera na ceste bola opravená. 
Primátor mesta   - uviedol, že zbrusovanie  a odstávka križovatky mala byť realizovaná
v dňoch,  kedy  je  v Zlatých  Moravciach  plánovaný  jarmok,  preto  sa  dohodol   termín
zhruba o týždeň neskôr. 

Poslanec Boršč – interpeloval Technické služby mesta 
- požiadal, aby okrem kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré bývajú

každoročne pristavované v tomto ročnom období, boli pristavené kontajneri aj na
iný odpad, napríklad stavebný.

Primátor  mesta  -   uviedol,  že požiadavku bude p.  Vargovi  tlmočiť  v najbližšej  dobe.
Opýtal  sa  poslanca  Boršča  na  miesta,  kde  by  navrhoval  tieto  kontajneri  umiestniť.
Poslanec  Boršč  odpovedal,  že  na  miesta  kde  budú  aj  kontajneri  na  biologicky
rozložiteľný odpad a dodal, že stačí na krátku dobu. 
53



Poslanec Chládek -  interpeloval riaditeľa Technických služieb p. Vargu. 
Uviedol, že svoje výhrady uvádza aj ako predseda  komisie komisie dopravy a správy
miestnych komunikácií.
Uviedol, že komisia za toto volebné obdobie zasadala 28 krát, kde boli opakovane riešené
problémy  ohľadne  rozhlasu,  komunikácií,  osvetlenia  a pán  Varga  bol  vždy  na  túto
komisiu  prizvaný,  ale  ignoroval  tieto  pozvania  ako  i poslancov  a uznesenia,  ktoré  sa
k týmto problémom prijali. Tieto uznesenia sa viedli ako nesplnené, nakoľko nikdy na ne
v komisii nedostali žiadnu  reakciu ani písomnú, ani ústnu. 

- Na poslednom zasadnutí tejto komisie žiadali, aby sa v blízkosti budovy MSKŠ
opravila   hlboká  diera  v chodníku,  ktorá  ohrozuje  v prípade  nepozornosti
občanov, na uvedené na komisii reagoval aj p. Hudák, ktorý uviedol, že na toto
tiež už upozorňoval kompetentných. K náprave doteraz nedošlo. 

-  Ďalej  uviedol,  že  na  tejto  komisii  neignorujú  problémy,  ale  snažia  sa  o ich
riešenie a poukázal na ulicu Pribinovú, kde  navrhovali po celej dĺžke vybudovať
bezbarierový prechod  na chodníkoch, odstránenie vysokých obrubníkov.  

- Na podnet občanov 2 roky upozorňovali na opravu chodníka pri cintoríne pred
výchovným ústavom, čo sa konečne vďaka poslancom, ktorí navrhli a schválili
financie 8 500 € tento chodník opraviť, aj keď podľa jeho názoru nespĺňa normu
(šírka chodníka). Občania majú výhrady, chodník je podľa nich úzky. 

- Poukázal  na  strom Lipy,  ktorý vyhral  ako strom roka,  rastie  v tesnej  blízkosti
komunálnej  skládky  a v čase  kedy  bola  do  súťaže  daná  bola  veľmi  krásna
a zaradená  medzi  top  12  stromov.  Dnes  po  dvoch  rokoch  keď  tam  boli
s televíznym štábom  ,  tak  boli  šokovaní,  nakoľko  okolie  je  veľmi  znečistené
neporiadkom, čo bolo aj medializované v Novom čase. 

- Požiadal,  aby  Technické  služby  našli  konečne  spôsob  ako  vyriešiť  problémy
s rozhlasom,  ktorého  sa  občania  dožadujú.  Poukázal  na  možnosti  modernej
technológie, kde občan môže formou sms správy si pozrieť aká bola odvysielaná
správa. Podľa jeho názoru takéto niečo by zabezpečilo informovanosť občanov aj
bez nutnosti rozhlasu a  občania, ktorí sa zaujímajú o dianie, by toto prijali ako
ústretový krok. 

Poslanec Chládek -  interpeloval primátora mesta
- Apeloval na primátora, aby zariadil nech sa niekto s výstupmi komisie dopravy

a správy miestnych komunikácií zaoberal, prečítal si ich  a následne riešil, pretože
nie je pravda, ako sa rozpráva, že by zvolení poslanci nemali záujem o riešenie
rôznych problémov. 

Prednosta MsÚ    - reagoval na príspevok poslanca Chládeka, že  všetci dobre vedia, že
ako jeden z mála sa zúčastňuje komisií a práve preto ho zaráža jedna vec, že keď vedenie
mesta prinesie návrh, ktorým do pokladnice vieme dostať 150 tisíc euro za dorovnanie
TKO a minimálne dorovnanie nejakých daní, tak poslanci to pochopia tak, že 5,60 € je
pre občana veľa a návrh zmietnu do koša, čo je 150 tisíc eur vyhodených do koša. Keby
tieto finančné prostriedky boli podelené cca po 15 tisíc eur mohlo sa s nimi nakladať
podľa  zváženia poslancov, bolo by to pre dobro obyvateľov, vedenie mesta by s tým
určite súhlasilo. 
Poukázal na to, že z každej komisie vyplynú nejaké požiadavky a na uspokojenie  týchto
požiadaviek by potreboval  6  miliard Eur.  Dodal,  že  zápisnica  poslanca  Chládeka má
mnoho strán, kde je niekedy viac ako 60 bodov a z toho viac ako 50 sa  opakuje tri roky
dokola.  
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Poslanec Chládek -  reagoval, že keď je tri roky  problém neriešený, tak ho v zápisnici
musí ponechať ako nevyriešený problém.
Prednosta MsÚ -  uviedol, že pokiaľ toto mesto bude musieť všetky veci robiť tak, ako
ich zatiaľ robí -držať všetky podniky, CVČ, DOS, ZOS atď., čo on volá čistá „doťačka,
doľava, doprava“, tak dovtedy sa budú písať nevyriešené problémy donekonečna. Dodal,
že toto mesto sa musí začať  správať  ekonomicky, zbaviť  sa kompletnej záťaže, ktorú
nesie a zo zákona nemusí, začať konečne šetriť a potom vzniknú finančné zdroje, aby sa
niečo urobilo, k čomu musí prispieť tak vedenie mesta, ako aj poslanci a nájsť spoločnú
reč,  aby  to  mohlo  fungovať.   Vedenie  mesta  chcelo  doniesť  do  kasy  150  tisíc  eur,
poslanci boli proti, podľa jeho názoru, pretože sa zvolebnievalo a teraz nám tých 150 tisíc
chýba, mohlo byť na chodníky, na cesty, na TKO, na čokoľvek. 
Uviedol, že on tie požiadavky číta, ale z dôvodu, že ich je napr. 600 a Mesto má peniaze
na  20, tak sa musia určiť priority.
Dodal, že veľa krát sa musí prekopať celý rozpočet, aby sa našli peniaze na havarijný
stav,  nakoľko  rozpočet  mesta  je  už  teraz  veľmi  napnutý.  Ako  odkaz  do  budúcnosti
uviedol, že skutočne sa bude musieť nájsť spoločná reč a začať tu ekonomicky rozmýšľať
a myslieť, začať šetriť, aby tie zdroje Mesto malo a mohlo použiť v prospech obyvateľov
tohto mesta pre lepší život. 

Poslanec Tonkovič – interpeloval vedenie mesta 
- Uviedol,  že  žiada  aby  Mesto  vstúpilo  do  rokovania  s poľnohospodárskym

družstvom,  ktoré  to  cestu devastuje  nič,  robí  problémy našim občanom ale  aj
sebe.

Prednosta MsÚ  - uviedol, že o uvedenej veci už dnes s poslancom Tonkovičom hovoril.
On  aj  p.  Hudák  na  rokovaní  s týmto  družstvom  boli,  kde  na  základe  dohody  pred
nejakým častom tam niečo nasypali  a urobili,  odvtedy pršalo,  vymlelo  sa  to  nanovo.
Požiadal poslanca Tonkoviča, aby pochopil, že ani on, ani primátor mesta, ani p. Hudák
nemajú kompetenciu ani silu dotlačiť nejaký súkromný subjekt na to, aby opravil cestu aj
keď ju oni využívajú. To je len na ich dobrej vôli keď nám vyjdú v ústrety. 
Mesto zdroje na to, aby opravilo túto cestu nemá. 
Poslanec Tonkovič – uviedol, že toto všetko chápe, ale za posledné tri mesiace mu nikto
žiadne vyjadrenie k tejto veci nedal. Informácie mu boli podané len dnes. 

Poslanec Chládek -  interpeloval vedenie mesta a Technické služby mesta
- Požiadal, aby na ceste , kde sa odbočuje do  MŠ Žitavské nábrežie smerom k ZŠ

Robotnícka bola pre ochranu našich detí  umiestnená značka Pozor deti, Škola.
Dodal, že v tejto časti nie je vyznačený ani prechod pre chodcov  pri prechode
z chodníka  na  chodník  smerom  do  školy.   Na  toto  všetko  v zápisniciach  zo
zasadnutí komisie upozorňovali a ak niekto povie, že na riešenie tohto sú potrebné
veľké finančné prostriedky, tak už naozaj potom nevie, lebo podľa jeho názoru
urobiť zebru bielou farbou nie je problém. 

Prednosta MsÚ  -  reagoval, že zápisnice z jeho komisie číta, ale každé jedno umiestnenie
značiek podlieha legislatívnemu procesu schválenia. Ako predseda komisie musí predsa
vedieť, že každé jedno umiestnenie značiek musí schváliť dopravný inšpektorát v Nitre,
kde  my  musíme  napísať  žiadosť,  na  ktorú  dostaneme  vyjadrenie.  Pokiaľ  je  žiadosť
schválená,  Mesto musí  vystaviť  objednávku,  ktorá  ide cestárom, cestári  prídu,  cestári
vymenia  a vyfakturujú.   Apeloval  na  poslanca  Chládeka,  že  veľmi  dobre  vie,  že  p.
Hudák,  ktorý za  toto zodpovedá má vo svojej  kapitole určitý rozpočet,  ak sa nemýli
v tomto roku cca 16 tisíc eur. Z tých 16 tisíc eur  bolo minutých asi 12 tisíc eur už vo
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februári,  pretože  dobiehal  ešte  minulý  rok  a v súčasnej  dobe  tam už  nie  je  ani  cent.
Uviedol, že nerozumie tomu ako pán poslanec chce vedenie mesta tlačiť vyjadrením, že
nie je až taký finančný problém vymeniť jednu, dve značky, keď stále to je o financiách,
či je to jedna, alebo desať značiek.
Stále tu je potrebné splniť legislatívny proces, kde to musí niekto objednať a následne
zaplatiť z kapitoly, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu a keď  v tej kapitole je nula, tak
je  nula  a nie  je  možné  riešiť  ani  jednu  značku.  Jediné  riešenie  je  prijať  rozpočtové
opatrenie, presunúť finančné prostriedky do tejto kapitoly a potom sa môže objednávať. 
Poukázal na to, že tak ako sa bavili o tých možných financiách, ktoré mesto mohlo mať,
tak značiek mohlo byť viac, vtedy by mohol mať p. Hudák v kapitole nie 16 tisíc, ale  36
tisíc eur a mohlo by byť umiestnených dvakrát toľko značiek. Vedenie mesta súhlasí aj
s týmto návrhom, ale všetko je o ekonomike a financiách. 

K     bodu 52/
Schválenie uznesenia

Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania.

Poslanec   Tonkovič  –  skonštatoval,  že   poslanci  na  38.  zasadnutí  Mestského
zastupiteľstva konaného dňa 18.09.2014 hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané
a schvaľované  podľa  platného  rokovacieho  poriadku.  Uviedol,  že   v bode   46  bolo
uznesením  schválené zrušenie obchodnej verejnej súťaže a následne sa schválila nová
obchodná verejná súťaž. Ďalej uviedol, že MsZ schválilo návrh použitia účelového fondu
pre  ZŠ  Mojmírovu.  Ostatné  uznesenia  boli  prijaté  podľa  schváleného  programu
rokovania. 
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Uznesenie č. 828/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
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 38.  zasadnutí  MZ
konaného dňa 18.09.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

        Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 829/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
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  Ing.  Ladislava  Boršča  a p.  poslankyňu PharmDr.
Ivonu  Vicianovú

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                       primátor mesta

                                                                                       Mgr. Roman Šíra
                                                                             prednosta MsÚ

58



Uznesenie č. 830/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
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 Jozefa Tonkoviča
za členov: p. poslanca Ing. Petra Lisého  a p. poslanca Vladimíra Klučiara

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

 
             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 831/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
program zasadnutia 38. MZ
s ch v a ľ u j e 
program zasadnutia 38. MZ s nasledujúcimi zmenami:
-  Návrh  p.  poslankyni  PharmDr.  Ivony  Vicianovej  zaradiť  za  bod  44.  pôvodného
programu  bod  – Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
-  Návrh  p.  poslanca  Miroslava  Záchenského  na  stiahnutie  bodu  č.  43  pôvodného
programu  

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                             prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 832/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestskej  nemocnice
prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestskej  nemocnice
prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014             

Ing. Peter Lednár, CSc.
       primátor mesta

    Mgr. Roman Šíra
       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 833/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh  opatrení  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc.  Zlaté
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
s ch v a ľ u j e 
opatrenia  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce  na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

           Ing. Peter Lednár, CSc.
        primátor mesta

    Mgr. Roman Šíra
       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 834/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestské  stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestské  stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
           Ing. Peter Lednár, CSc.

       primátor mesta

   Mgr. Roman Šíra
      prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 835/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh  opatrení  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  opatrení  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.na  odstránenie  nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
b e r i e    n a   v e d o m i e  
opatrenia Mestského strediska kultúry a športu p.o.na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                      primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 836/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry
a športu p.o. na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
informácia  o  zmene  rozpočtu  príspevkovej  organizácie  Mestského  strediska  kultúry
a športu p.o. na rok 2014 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu p.o. na
rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                       primátor mesta

                                                                               Mgr. Roman Šíra
                                                                      prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 837/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

                 Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 838/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh  opatrení  Službytu  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  opatrení  Službytu  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  na  odstránenie  nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
s ch v a ľ u j e 
opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014
             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 839/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  zmenu  rozpočtu  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté  Moravce,  mestský
podnik na rok 2014  
s c h v a ľ u j e  

c) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu 

d) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2014 nasledovne:

 údržba budov mesta zníženie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude na rok 
2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 8.000 Eur. 

 údržba nepredaných bytov zvýšenie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 57.000 Eur. 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014
           Ing. Peter Lednár, CSc.
                   primátor mesta

                                                                        Mgr. Roman Šíra
                                                                     prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 840/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.2014 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

69



Uznesenie č. 841/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh  opatrení  Technických  služieb  mesta  Zlaté  Moravce  na  odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh opatrení  Technických služieb mesta  Zlaté  Moravce  na  odstránenie  nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
b e r i e    n a   v e d o m i e  
opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014
            

 Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 842/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
s ch v a ľ u j e 

c) zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014, ktorá je 
prílohou k uzneseniu 

d) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby 
mesta Zlaté Moravce na rok 2014 nasledovne:

 zber, odvoz a skládkovanie KO zníženie vo výške 13.535 Eur, po zmene 
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 251.465 
Eur.

 prevádzka verejného osvetlenia zvýšenie vo výške 15.115 Eur, po zmene 
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 156.615 
Eur.

 prevádzka spoločnej správy a dielní zvýšenie vo výške 22.320 Eur, po 
zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výške 
145.320 Eur.

 údržba a čistenie mesta počas celého roka zníženie vo výške 24.450 Eur, 
po zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 
41.050Eur.

 prevádzka Zimného štadióna zvýšenie vo výške 550 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 20.550 Eur.

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

              Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 843/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke  služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e
správu  o plnení  rozpočtu  a hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke  služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

         Ing. Peter Lednár, CSc.
       primátor mesta

  Mgr. Roman Šíra
     prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 844/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce,  mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  opatrení  Záhradníckych  služieb  mesta  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik  na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
s ch v a ľ u j e 
opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

           Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 845/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o

a) návrh  Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
b) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2013
c) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta

Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
b e r i e    n a   v e d o m i e  

c) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2013

d) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013

s ch v a ľ u j e 
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 846/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

               Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 847/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014
            Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

76



Uznesenie č. 848/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

              Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

77



Uznesenie č. 849/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

              Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 850/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa 
programového rozpočtu  k 30.06.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu  k 30.06.2014
b e r i e    n a   v e d o m i e  

c) Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2014
d) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 851/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
s ch v a ľ u j e 
zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 852/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014
na základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
b e r i e    n a   v e d o m i e  
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č.  13/2014
v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

               Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 853/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 19/2014
na základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 19/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
b e r i e    n a   v e d o m i e  
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č.  19/2014
v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014
             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Neschválené  Uznesenie č.  ..... /2014 -       
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa  18. 09. 2014

Návrh  na  schválenie  prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre
spoločnosť   BenátCentrum,  spol.  s r.o.,  IČO:   36 518  212,   z  dôvodu  hodného
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku
obcí   v  znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014

p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie  prevodu  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  pozemku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 – časť
parcely registra „E“ číslo 5574, druh pozemku: orná pôda;  celková výmera: 7273  m²
pre spoločnosť  BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   Ing.
Jánom Štrbom,  sídlo:  Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:   36 518 212,
(zaregistrovanú  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.: 10020/N).  Pozemok sa
nachádza v bývalom areáli Školského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde
spoločnosť vlastní stavby.
Jedná  sa  o odkúpenie  nasledovných  dielov  podľa  GP  č.  7/2014 vyhotoveného
Geodetickou  odbornou  kanceláriou  Tibor  Drienovský  dňa  12.  02.  2014  a overeným
Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014:
diel č. 2 o výmere 643 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/26 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 472 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/25 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/27
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č.  5 o výmere 82 m2,  ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č.  15574/4 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 6 o výmere 847 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/66
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 10 o výmere 7 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2  (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu
42.525,-€).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
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BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor. 

p r e r o k o v a l o  
použitie  prijatých  finančných  prostriedkov  za  odpredaj  pozemkov  z dôvodu  hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť  na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou  skládkou  tuhého  komunálneho  odpadu  formou  mimosúdnych  dohôd  a na
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej
ulici v Zlatých Moravciach.
 s ch v a ľ u j e 
prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce
na LV č.  5417 –  časť  parcely  registra  „E“ číslo  5574, druh pozemku:  orná  pôda;
celková výmera:  7273  m² podľa  GP č.  7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou
kanceláriou Tibor  Drienovský dňa 12.  02.  2014 a overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne:
diel č. 2 o výmere 643 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/26 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 472 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/25 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/27
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č.  5 o výmere 82 m2,  ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č.  15574/4 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 6 o výmere 847 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/66
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 10 o výmere 7 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2  (čo pri výmere celkovej 6075 m2 predstavuje sumu
42.525,-€)
 pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   

Ing. Jánom Štrbom,  sídlo:  Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:   
36 518 212, (zaregistrovanú  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.: 
10020/N)

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.
s ch v a ľ u j e 
použitie  prijatých finančných prostriedkov,  za  odpredaj  pozemkov  z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou  skládkou  tuhého  komunálneho  odpadu  formou  mimosúdnych  dohôd  a na
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej
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ulici v Zlatých Moravciach.

u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 18. 09. 2014

                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                    primátor mesta

                   Mgr. Roman Šíra
       prednosta MsÚ   

Neschválené  Uznesenie č.  .... /2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely
KN  registra  „C“  číslo  1936/2 o výmere  71  m2 druh  pozemku  ostatná  plocha,  pre
Milana Nému a manž. Emíliu Némovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa
§ 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014

p r e r o k o v a l o

návrh   na   schválenie  prevodu  nehnuteľného   majetku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce (LV č. 5417)  -  časti  pozemku parcely KN registra „E“ číslo parcely 5634
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795  m², podľa geometrického plánu č.
83/2014 vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 22.08.2014, prevodu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k.
ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
 pre  Milana Nému a manž. Ing. Emíliu Némovú  
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 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona
č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2.   

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
-  pozemok malej výmery.

p r e  r o k o v a l o
 použitie  prijatých  finančných  prostriedkov  za  odpredaj  pozemku  z dôvodu  hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť  na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

s ch v a ľ u j e 

prevod nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  -  časti
pozemku parcely KN registra „E“ číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné plochy o
celkovej výmere 3795  m², podľa geometrického plánu č.  83/2014 zo dňa 07.08.2014
vyhotoviteľa  GOK  Martin  Švec,  overeného  Okresným  úradom  Zlaté  Moravce,
katastrálnym odborom dňa 22.08.2014,  prevod novovytvorenej parcely KN registra
„C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k.
ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,

 pre  Milana Nému a manž. Ing. Emíliu Némovú 
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona
č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
za kúpnopredajnú cenu 20,-  €/m2 (čo pri  celkovej  výmere 71 m2 predstavuje sumu
1420,-€).
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
-  pozemok malej výmery.
schvaľuje 
použitie  prijatých  finančných  prostriedkov  za  odpredaj  pozemku  z dôvodu  hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť  na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                       Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                    primátor mesta
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                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ

Uznesenie č.  854/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre Michala
Frajku a manž. Máriu Frajkovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  §
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453)  -  časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2

druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 4482 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,  
 pre  Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na  predmetný  pozemok
geometrický plán
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich
pozemku parcele registra „C“ číslo 3164/83,
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- pozemok malej výmery. 

s ch v a ľ u j e 
spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  (LV č.
3453)  -  časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 druh pozemku orná
pôda o celkovej výmere 4482 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej
ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,  
 pre  Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na  predmetný  pozemok
geometrický plán
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich
pozemku parcele registra „C“ číslo 3164/83,
- pozemok malej výmery. 
 

u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 855/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.09.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–-
Návrh  na  schválenie  Zmluvy  o budúcej   zmluve  o zriadení  vecných  bremien   -
Západoslovenská  Distribučná,  a.s.  („NA  Zlaté  Moravce,  Dlhá,  VNK,  NNK,  TS,
NNV“)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konanom dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh   Zmluvy  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecných  bremien  medzi  Mestom  Zlaté
Moravce  a spoločnosťou  Západoslovenská  distribučná,  a.s.,  Čulenova  6,  816  47
Bratislava  za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so
stavbou  „NA  Zlaté  Moravce,  Dlhá,  VNK,  NNK,  TS,  NNV“  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 
s c h v a ľ u j e
návrh  Zmluvy  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, ktoré tvorí
prílohu tohto uznesenia,  uzatváranej  za  účelom výstavby elektroenergetických stavieb
a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV“
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,  predmetom  ktorej  bude  vecné  bremeno
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 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
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. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
-  parcela KN registra „E“ číslo 5592 o výmere 6144 m2 , druh pozemku ostatné plochy
-  parcela KN registra „E“ číslo 5591 o výmere 6651 m2 , druh pozemku ostatné plochy
-  parcela KN registra „E“ číslo 5601 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
u  k  l  a  d  á
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vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a  správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie    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

s p l n o m o c ň u j e 
primátora  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

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

                Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 856/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2

pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu  nehnuteľného  majetku  Mesta  Zlaté  Moravce  –
schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou –
časti  parcely  registra  „C“  číslo  2457/30  o výmere  cca  200  m2 pre  Ing.  Igora  Štrbu
a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou – časti parciel číslo 2012/2,
2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku
obcí   v  znení neskorších predpisov, podľa priloženej situácie.
Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere cca 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba
Mestu  Zlaté  Moravce.  Schválenie  spôsobu  zámeny  pozemkov  z  dôvodu  hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

- za cenu 20,- eur/m2 
- a za  podmienky  predloženia  geometrického plánu  na  oddelenie  a určenie  práv

k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele
registra „C“ číslo 2457/37,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom. 
s ch v a ľ u j e 
zámer  prevodu  nehnuteľného  majetku  Mesta  Zlaté  Moravce  –   schválenie  spôsobu
prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou – časti parcely registra
„C“  číslo  2457/30  o výmere  cca  200  m2 pre  Ing.  Igora  Štrbu  a prevod  pozemku  vo
vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou – časti  parciel  číslo 2012/2,  2457/36 a 2457/37
o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.  138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov, podľa priloženej situácie.
Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere cca 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba
Mestu  Zlaté  Moravce.  Schválenie  spôsobu  zámeny  pozemkov  z  dôvodu  hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
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- za cenu 20,- eur/m2 
- a za  podmienky  predloženia  geometrického plánu  na  oddelenie  a určenie  práv

k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele
registra „C“ číslo 2457/37,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom. 
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č.  857/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18. 09. 2014

Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.        
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18.
09. 2014 
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Nábreží  za  majerom ulici  v Zlatých  Moravciach pre:  Evu Juríkovú do jej  výlučného
vlastníctva – a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417,
parcelu  registra  „C“  číslo  1960/69  o výmere  19  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria,  na  ktorom má  menovaná  postavenú  garáž  súpisné  číslo  2844 zapísanú  v
celosti v jej liste vlastníctva č. 7771, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa
nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží
na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 157,70 €,  
s c h v a ľ u j e
prevod mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom
ulici  v Zlatých  Moravciach  pre:  Evu  Juríkovú  do  jej  výlučného  vlastníctva  –  a to
pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, parcelu registra „C“
číslo 1960/69 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2844 zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č.
7771,  v zmysle  § 9a ods.  8 písm.  b)  zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou
garáže  vo  vlastníctve  žiadateľa  (pri  stavbách  hromadných  garáží  na  verejnom
priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 157,70 €,  
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 858/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18. 09. 2014
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod časťou
garáže  na  Nábreží  za  majerom  v Zlatých  Moravciach  pre  manželov  Škulových
v zmysle  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení
neskorších predpisov.   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18.
09. 2014 
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie  prevodu  mestského  pozemku  v  k.  ú  Zlaté  Moravce  pod  časťou
garáže na Nábreží za majerom ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Emila Škulu
a Viery Škulovej obaja trvale bytom do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov –
a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, parcelu registra
„C“ číslo 1960/68 o výmere 8 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
majú menovaní postavenú časť garáže súpisné číslo 2825 zapísanú v celosti v ich liste
vlastníctva č. 7405, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,  za cenu 8,30 €/m2 za pozemok,  ktorý sa nachádza pod
stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom
priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 66,40 €,  
s c h v a ľ u j e
prevod  mestského pozemku  v  k.  ú  Zlaté  Moravce  pod  časťou  garáže  na  Nábreží  za
majerom ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Emila Škulu a Viery Škulovej  do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov – a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č.  5417, parcela registra „C“ číslo 1960/68 o výmere 8 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú menovaní postavenú časť garáže
súpisné číslo 2825 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7405, v zmysle § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu
8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov
(pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j.
za sumu 66,40 €,  
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach  dňa  18. 09. 2014

                                                                                                 Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                        primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta Ms
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Uznesenie č. 859/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť  parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453)  -  časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 4482 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov,  
 pre  Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na  predmetný  pozemok
geometrický plán
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-   pozemok  sa  nachádza  za  pozemkom  vo  vlastníctve  žiadateľov  a je  priľahlý  k ich
pozemku parcele registra „C“ číslo 3127/1 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery. 

s ch v a ľ u j e 

spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  (LV č.
3453)  -  časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 druh pozemku orná
pôda o celkovej výmere 4482 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej
ulici v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov,  
 pre  Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za  podmienky,  že  žiadatelia  si  dajú  vypracovať  na  predmetný  pozemok
geometrický plán
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.   

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
-   pozemok  sa  nachádza  za  pozemkom  vo  vlastníctve  žiadateľov  a je  priľahlý  k ich
pozemku parcele registra „C“ číslo 3127/1 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery. 
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u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

             Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 860/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce  zámenou  –  časti  parcely  registra  „C“  číslo  3164/2  o neurčenej  malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka  zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto
Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014
p r e r o k o v a l o

návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu  nehnuteľného  majetku  Mesta  Zlaté  Moravce  –
návrh na  schválenie  spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce
zámenou – časti  parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej  výmere pre Ing.
Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka  zámenou –
časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č.  138/1991 Zb.
o majetku    obcí    v  znení  neskorších  predpisov,  podľa  priloženej  situácie,  pričom
rozdiel  vo  výmerách  sa  vysporiada  doplatením  za  cenu  10,-  eur/m2 a za  podmienky
predloženia spoločného geometrického plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
-  mestský  pozemok  sa  nachádza  v oplotenej  záhrade  žiadateľa  a je  priľahlý  k jeho
pozemku parcele registra „C“ číslo 3127/2 v kultúre záhrada, ktorý už užíva,
- mesto potrebuje pozemok časť parcely registra „C“ číslo 3127/2 Ing. Róberta Ďuráčeka
pre vybudovanie chodníka na Dobšinského ulici  podľa projektu spracovaného Ing. Š.
Lisým,
- pozemky malej výmery. 

s ch v a ľ u j e 

zámer  prevodu  nehnuteľného  majetku  Mesta  Zlaté  Moravce  –   schválenie  spôsobu
prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  zámenou – časti parcely registra
„C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku
vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka  zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej
malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  §
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov,  podľa  priloženej  situácie,  pričom  rozdiel  vo  výmerách  sa  vysporiada
doplatením za cenu 10,- eur/m2 a za podmienky predloženia spoločného geometrického
plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
-  mestský  pozemok  sa  nachádza  v oplotenej  záhrade  žiadateľa  a je  priľahlý  k jeho

97



pozemku parcele registra „C“ číslo 3127/2 v kultúre záhrada, ktorý už užíva,
- mesto potrebuje pozemok časť parcely registra „C“ číslo 3127/2 Ing. Róberta Ďuráčeka
pre vybudovanie chodníka na Dobšinského ulici  podľa projektu spracovaného Ing. Š.
Lisým,
- pozemky malej výmery. 
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                     primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 861/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre Markusa
Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  §
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších
predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18. 09. 2014
p r e r o k o v a l o

návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce časť parcely KN registra „E“
číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa priloženej
situácie 
-  pre  Markusa  Geletu  a manž.  Tatianu  Geletovú  –  mestská  časť  Chyzerovce,  do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2  
-  a za  podmienky  predloženia  geometrického  plánu  na  oddelenie  a určenie  práv
k pozemku.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery. 

s ch v a ľ u j e 

spôsob  prevodu  nehnuteľného   majetku   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  -  časti
mestského pozemku v k.ú.  Zlaté Moravce časť  parcely KN registra  „E“ číslo  1251/1
o výmere cca 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa priloženej situácie 
-  pre  Markusa  Geletu  a manž.  Tatianu  Geletovú  –  mestská  časť  Chyzerovce,  do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2  
-  a za  podmienky  predloženia  geometrického  plánu  na  oddelenie  a určenie  práv
k pozemku.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
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zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery. 

u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach, dňa 18.09.2014

           Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 862/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na   schválenie  spôsobu  prevodu  pozemkov   vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce  –  parciel  registra  „C“  číslo  1676/2,  1677,  1678/5,  1676/7  a  1676/13  do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p.  Milana Repu,  MUDr.  Igora Pánika
a Jána Demu  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e)
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce, a to parcely registra „C“ číslo
1676/2 o výmere 65 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“
číslo 1677 o výmere 35 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra
„C“ číslo 1678/5 o výmere 24 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely
registra „C“ číslo 1676/7 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a
parcely  registra  „C“  číslo  1676/13  o výmere  21  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria 
-  pre  Milana  Repu,  ,  pre  MUDr.  Igora  Pánika  a pre  Jána  Demu,  do  podielového
spoluvlastníctva každému v 1/3-ine, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2 
-  a za podmienky predloženia originálu geometrického plánu č.  56/2014 na oddelenie
a určenie práv k pozemku.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
-  pozemok sa nachádza za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor a je priľahlý k ich
stavbám a pozemkom pod stavbami,
-  mesto sa  zaviazalo na základe zmluvy o uzavretí  budúcej  kúpnej  zmluvy,  že  predá
stavebníkom polyfunkčných domov aj podiel na spoločnom dvore,  
- pozemky malej výmery. 
s ch v a ľ u j e 
spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – mestských
pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce, a to parcely registra „C“ číslo 1676/2 o výmere 65 m2

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ číslo 1677 o výmere 35
m2 druh  pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria,  parcely  registra  „C“  číslo  1678/5
o výmere 24 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ číslo
1676/7 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely registra „C“
číslo 1676/13 o výmere 21 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
-  pre  Milana  Repu,  pre  MUDr.  Igora  Pánika  a pre  Jána  Demu,  do  podielového
spoluvlastníctva každému v 1/3-ine, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2 
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-  a za podmienky predloženia originálu geometrického plánu č.  56/2014 na oddelenie
a určenie práv k pozemku.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o     majetku obcí v     znení neskorších predpisov je:
-  pozemok sa nachádza za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor a je priľahlý k ich
stavbám a pozemkom pod stavbami,
-  mesto sa  zaviazalo na základe zmluvy o uzavretí  budúcej  kúpnej  zmluvy,  že  predá
stavebníkom polyfunkčných domov aj podiel na spoločnom dvore,  
- pozemky malej výmery. 
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
                                                                 

                                                                                        Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                   primátor mesta

                                                                                            Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ

Uznesenie  č. 863/2014
z 38. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa  18.09.2014
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 864/2014 
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18. 09. 2014 
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18. 09. 
2014 
prerokovalo 
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014 
schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 27.08.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014 

„ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Úprava  uznesenia  MsZ  č.  176/2011  zo  dňa  10.11.2011  –  prenájom  mestského
majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu skutočností
 zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  38. zasadnutí MsZ konanom
dňa 18.09.2014 
p r e r o k o v a l o
Návrh na úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č.  176/2011 zo dňa 10.11.2011,
ktorým bol schválený prenájom mestského majetku - nebytových priestorov o výmere
346 m2  nachádzajúcich sa  II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti – budovy súp. č. 502
(budova detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku parc. č. 7/17,
druh:  zast.  pl.  a nádvoria,  zapísanej  na  LV  č.  3467,  pre  k.ú.,  Zlaté  Moravce   pre
spoločnosť  GENEA  s.r.o.,  J.  Fándlyho  32,  917  01  Trnava,  IČO:  35798599   –  a to
z dôvodu skutočností   zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (zistená iná výmera
predmetu nájmu)
s c h v a ľ u j e
úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011, ktorým bol
schválený  prenájom  mestského  majetku  -  nebytových  priestorov  o výmere  346  m2
nachádzajúcich sa  II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti – budovy súp. č. 502 (budova
detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku parc. č. 7/17, druh: zast.
pl. a nádvoria, zapísanej na LV č. 3467, pre k.ú., Zlaté Moravce  pre spoločnosť GENEA
s.r.o.,  J.  Fándlyho  32,  917  01  Trnava,  IČO:  35798599   –  a to  z dôvodu  skutočností
 zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (zistená iná výmera predmetu nájmu) tak, že
v predmetnom uznesení:
sa slová „o výmere 346 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 424,96 m2“ a slová „za
nájomné vo výške 576,67 eur mesačne“ sa nahrádzajú slovami „za nájomné vo výške 20
eur/m2 ročne, čo predstavuje nájomné 708,27 eur mesačne v prvom kalendárnom roku
nájmu“.
Ostatné časti  predmetného uznesenia zostávajú nezmenené. 
u  k  l  a  d  á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a  správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve  o nájme nebytových priestorov   podľa schvaľovacej
časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                   primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ

Uznesenie č. 864/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18. 09. 2014
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Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu
hodného  osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.
o majetku obcí  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18.
09. 2014 
p r e r o k o v a l o
návrh na predĺženie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – nebytových
priestorov na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach, súpisné
číslo 1572 na parcele registra „C“ číslo 2490/2 zapísanej v LV číslo 3453 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce , s prevádzkovou plochou 68,50 m2 s účelom prenájmu prevádzka
Budha baru -
pre  Ing.  Petra  Lisého  ml.,  miesto  podnikania:  Mládeže  1569/3,  Zlaté  Moravce,  IČO
47648686,
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 v zmysle platnej
nájomnej zmluvy, na dobu 7 rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
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:
- nebytové priestory sú zhodnotené zaplatenou investíciou nájomcu 
s c h v a ľ u j e
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  predĺženie  prenájmu  nebytových  priestorov
nachádzajúcich sa na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach,
súpisné  číslo  1572  na  parcele  registra  „C“  číslo  2490/2  zapísanej  v LV  číslo  3453
v celosti na Mesto Zlaté Moravce, s prevádzkovou plochou 68,50 m2 s účelom prenájmu
prevádzka Budha baru -
pre  Ing.  Petra  Lisého  ml.,  miesto  podnikania:  Mládeže  1569/3,  Zlaté  Moravce,  IČO
47648686,
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 v zmysle platnej
nájomnej zmluvy, na dobu 7 rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
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:
- nebytové priestory sú zhodnotené zaplatenou investíciou nájomcu 
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                   primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
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                                                                                                 prednosta MsÚ

Uznesenie č. 866/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa  18.09.2014
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________________________________________________________________________
Návrh na  zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ v Zlatých
Moravciach  č.  804/2014  za  účelom prevodu  majetku  vo  vlastníctve  Mesta  Zlaté
Moravce  –   stavby a pozemkov na Ul.  Sládkovičovej   v  Zlatých Moravciach -
stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí
v znení neskorších predpisov 
Mestské  zastupiteľstvo v  Zlatých Moravciach na  svojom 38.  zasadnutí  konanom dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na   zrušenie  obchodnej  verejnej  súťaže  vyhlásenej  uznesením  MsZ  v Zlatých
Moravciach č. 804/2014 za účelom prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
–  stavby a pozemkov na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach - stavba   súpisné
číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely  1825/1,   v  zmysle  §
9  ods.   2 písm.  b)  zákona č.  138/1991 Zb.    o  majetku   obcí   v znení neskorších
predpisov 
v y u ž í v a
oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok
 r u š í 
vyhlásenú obchodnú  verejnú  súťaž zo dňa 07.07.2014 k predmetu prevodu  majetku vo
vlastníctve  Mesta    Zlaté  Moravce  -  stavby súpisné  číslo  460 (orientačné číslo  45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov
parcely  KN  registra  „C“  číslo  1825/2  a  1825/1  o spoločnej  výmere  1699
m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok
zapísaný v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb.   o  majetku   obcí   v znení neskorších predpisov,  ktorá prebiehala do
01.08.2014.

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                   primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ

Uznesenie č. 867/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa  18.09.2014
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Návrh na  schválenie  spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté  Moravce  na  základe  obchodnej  verejnej  súťaže  a schválenie  podmienok
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach -
stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1,    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku
obcí  v znení neskorších predpisov
Mestské  zastupiteľstvo v  Zlatých Moravciach na  svojom 38.  zasadnutí  konanom dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
a)  Návrh na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta
Zlaté    Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť  nehnuteľnosti nachádzajúce
sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -   stavbu súpisné číslo 460 (orientačné
číslo  45)  postavenú na  pozemku parcele  KN registra  „C“  číslo  1825/2   –   pôvodne
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory
a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1825/2 o výmere  365   m² , druh pozemku
zastavané  plochy  a nádvoria pod  stavbou  a parcelu  KN  registra  „C“  číslo  1825/1
o výmere  1334 m² ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza
spevnený dvor,  všetky nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže
b)  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo
vlastníctve  Mesta    Zlaté  Moravce  -  stavby súpisné  číslo  460 (orientačné číslo  45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov
parcely  KN  registra  „C“  číslo  1825/2  a  1825/1  o spoločnej  výmere  1699
m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok
zapísaný v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v     Zlatých Moravciach“, a to 
stavby,  ktorá  sa  nachádza  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  (na  Ul.  Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na pozemku
parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2  

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 parcela  KN registra  „C“   číslo   1825/2  o výmere   365  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela  KN  registra  „C“  číslo  1825/1  o výmere  1  334  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.  
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 s c h v a ľ u j e 
a)  spôsob   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov   -   schválenie   zámeru  previesť   nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  na
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory   a pozemky
parcelu  KN registra  „C“ číslo  1825/2  o výmere   365   m²  ,  druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere  1334 m²
,druh  pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria na ktorom  sa  nachádza  spevnený  dvor,
všetky nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže
b)  podmienky    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  -  stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku
parcele KN registra  „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad
ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov parcely KN registra
„C“  číslo  1825/2  a  1825/1  o spoločnej  výmere  1699  m2 nachádzajúcich  sa  na
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú.  Zlaté
Moravce na LV č. 3453
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v     Zlatých Moravciach“, a to 
stavby,  ktorá  sa  nachádza  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  (na  Ul.  Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na pozemku
parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2  

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 parcela  KN registra  „C“   číslo   1825/2  o výmere   365  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela  KN  registra  „C“  číslo  1825/1  o výmere  1  334  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 
 m e n u j e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej  činnosti,  obchodu,  správy  mestského  majetku,  cestovného  ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták
 u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
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 zabezpečiť  v termíne  do  29.09.2014  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže
a ukončenie  predkladania  návrhov  s termínom  uzávierky  do  17.10.2014  podľa
schválených súťažných podmienok

komisii pre posúdenie súťažných návrhov

 uplatniť  pri  posudzovaní  ako  kritérium  vyhodnotenia  súťažných  návrhov
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%) 

 predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
                                                                 

                                                                                       Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                   primátor mesta

                                                                                          Mgr. Roman Šíra
                                                                                           prednosta MsÚ

PODMIENKY         OBCHODNEJ    VEREJNEJ    SÚŤAŽE    (OVS)
na uzavretie kúpnej zmluvy na 
stavbu,  ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a  je zapísaná v LV mesta  Zlaté
Moravce č. 3453:

 stavba súpisné   č.  460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na
pozemku parcely  KN registra „C“, č.  parcely   1825/2  

a pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce a sú zapísané v LV mesta
Zlaté Moravce č. 3453: 

 parcela  KN  registra  „C“  číslo  1825/2  o výmere  365  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela  KN registra  „C“  číslo  1825/1  o výmere  1  334  m2 (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení
neskorších predpisov.

Predaj  nehnuteľností  sa  uskutoční  v súlade  s platnými  právnymi  predpismi  a VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  č.  ......../2014 zo dňa 18.09.2014.

1.     Identifikácia vyhlasovateľa
Názov organizácie:         Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Zastúpené:                      Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta
Adresa organizácie:        Ul. 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce
Internetová adresa:         www.zlatemoravce.eu
IČO:                                 00308676
Kontaktná osoba:            JUDr. Vozárová, Ing. Kmeť
Telefón:                           037 / 69 239 30, 037/69 239 28,
Fax:                                 037 / 69 239 45
E-mail:                             pravnik@zlatemoravce.eu, kmet  @zlatemoravce.eu,
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2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže  

Predmetom  OVS  je  výber  najvhodnejšej  ponuky  na  kúpu  nehnuteľností,  ktoré  sa
nachádzajú v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľný majetok mesta v súčasnosti  mestom Zlaté Moravce nevyužívaný  a to:
 
stavby,  ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a  je zapísaná v LV č. 3453
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 stavba súpisné   č.  460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na
pozemku parcely  KN registra „C“ číslo   1825/2.

a   pozemkov,  ktoré  sa  nachádzajú  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  (na  Ul.   Sládkovičovej
v Zlatých Moravciach)  a sú zapísané v LV č. 3453

 parcela  KN  registra  „C“  číslo  1825/2  o výmere  365  m2  (druh  pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela KN registra „C“ číslo  1825/1 o výmere 1 334 m2  (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v pamiatkovej zóne.   

3.  Požiadavky na spôsob a     rozsah spracovania návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa:

Fyzická  osoba  uvedie:   meno,    priezvisko,   rodné  priezvisko,  bydlisko,  dátum
narodenia, 
                                       rodné  číslo, telefónny kontakt, 
Právnická osoba a     fyzická osoba – podnikateľ  uvedie:   obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb)
oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt. 
Pri riešení návrhu využitia stavby a pozemkov:
-    rešpektovať  umiestnenie  nehnuteľností – stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN
mesta Zlaté Moravce (základná občianska vybavenosť) a okolité využitie nehnuteľností
(IBV) 
V     textovej časti návrhu uviesť:
-   predmet kúpy
-   účel    kúpy    (rešpektovať    ÚPN    mesta   Zlaté  Moravce  a okolité  využitie
nehnuteľností)
-   stručný   popis    koncepcie    riešenia    využitia     nehnuteľností   - stavby a
pozemkov
-   cenová ponuka vyjadrená   v eurách  za stavbu a pozemky spolu
-   návrh   kúpnej    zmluvy  datovaný a  podpísaný   navrhovateľom,   resp.   jeho
štatutárnym   zástupcom v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom
v súťažných podmienkach)
Prílohy návrhu:
-         čestné    vyhlásenie    navrhovateľa  – súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom
znenia  kúpnej zmluvy 
- návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach - musí byť podpísaný a datovaný (u 

právnickej osoby  aj pečiatka   a podpis konajúcej osoby)
-        doklad o zaplatení zábezpeky
-        písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické osoby)
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.

4.      Spôsob a     lehota na podávanie súťažných návrhov
Navrhovatelia  podávajú  už  podpísané  návrhy  kúpnej  zmluvy  rešpektujúce  stanovené
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požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
s označením  –  Obchodná  verejná  súťaž  3  –  predaj  stavby  a  pozemkov  na  Ul.
Sládkovičovej,  Zlaté Moravce  – „NEOTVÁRAŤ“.
Navrhovateľ  predloží  návrh  osobne  do  podateľne  vyhlasovateľa,  alebo  doporučenou
poštovou zásielkou na adresu:
Mesto Zlaté  Moravce,  Mestský úrad Zlaté  Moravce, Ul.  1.  mája 2,  953 01 Zlaté
Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne
zaevidovaný  najneskôr  do  17.10.2014  do  13.00  hod. Do  obchodnej  verejnej  súťaže
nebude možné zahrnúť  návrh,  ktorý  bude  doručený na adresu vyhlasovateľa,  alebo
predložený  po  stanovenej  lehote.  Po  uplynutí  stanovenej  lehoty  nebude  možné
predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

5. Časový plán súťaže

1.  Vyhlásenie súťaže dňom:   29.09.2014
2.  Obhliadku   nehnuteľností    môžete    vykonať   v   dňoch  od  29.09.2014  do
ukončenia 
     predkladania    návrhov  súťaže    na   základe    telefonického   dohovoru   s    
     kontaktnou osobou   v    pracovných   dňoch.
3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže     je   17.10.2014  o 13.00 hod.
4.  Vyhodnotenie      návrhov        súťaže     uskutoční     komisia    ustanovená
Mestským 
     zastupiteľstvom a primátorom mesta Zlaté Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc. do
troch
     pracovných dní od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí.
5.  Vybraný    návrh  bude   predložený   do   najbližšieho Mestského zastupiteľstva,
zásadne 
     najneskôr do  2 mesiacov  od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli návrhu
na 
     vklad do KN). 
6.  Uzatvorenie  kúpnej   zmluvy    do   30 dní od schválenia predaja nehnuteľností
Mestským 
     zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.

6. Otváranie obálok s     návrhmi a     vyhodnotenie ponúk

Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do troch  pracovných dní
od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí; miesto otvárania obálok
s návrhmi:  Mestský  úrad  Zlaté  Moravce,  Ul.  1.  mája  2,  953  01  Zlaté  Moravce,  1.
poschodie  /malá zasadačka/.

7. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej
verejnej súťaži.

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak
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jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Navrhovateľ  môže predložiť  najviac  jeden návrh.  Aj  navrhovateľ  podá viac  návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE

Kritériom pre určenie víťaza súťaže je  NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A
ÚČEL VYUŽITIA  stavby a pozemkov (50%).

Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce.

9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Vyhlasovateľ  si  vyberie  návrh,  ktorý mu najlepšie vyhovuje  a oznámi  navrhovateľovi
s najvhodnejším  návrhom,  že  prijíma  jeho  návrh  písomne  na  adresu  navrhovateľa
v lehote  do  10  kalendárnych  dní  od  vyhodnotenia  ponúk.  Ostatným  navrhovateľom
vyhlasovateľ písomne oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol.

10. Podmienky súťaže

OVS   sa    začína  dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej
tabuli 
mesta  Zlaté  Moravce,  na  internetovej  stránke  Mesta  Zlaté  Moravce  –
www.zlatemoravce.eu    (MESTO A JEHO SPRÁVA, Úradná tabuľa mesta, Rok 2014,
Iné informácie) dňa  29.09.2014.

Požadovaná celková cena je cena minimálne  65.450,-  €.
(všeobecná hodnota nehnuteľností – pozemkov  a stavby  na základe  znaleckého posudku
č. 59/2013 zo dňa 03.04.2013 , ktorý vypracoval znalec Ing. Ľubomír  Rajnoha, zapísaný
v evidencii znalcov na stránke MS SR je  65.100,00 €  + cena za  znalecký posudok
350,00  € =  s p o l u  65.450,- €, slovom: šesťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiat eur)

 Vyhlasovateľ  OVS /predávajúci/  upozorňuje  účastníka OVS /kupujúceho/  na
skutočnosť,  že  v prípade  nadobudnutia  uvedených  nehnuteľností   do  svojho
vlastníctva  môže  očakávať  potrebu  riešenia   zriadenia  vecného  bremena
spočívajúceho   v práve  prechodu  pešo   a prejazdu   motorovými  vozidlami  v
prospech  vlastníka   susediacej  nehnuteľnosti  /v  prospech  vlastníka  pozemku
parcely  registra   C-KN  číslo  1823/1  (druh  pozemku:  zastavané  plochy
a nádvoria) o výmere 955 m²   a taktiež pozemok parcelu registra C-KN číslo
1823/2  (druh  pozemku:  zastavané  plochy  a nádvoria)  o výmere   770  m²,  na
ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223 (iná budova)  -  krecht /    na
časti pozemku  registra  C-KN   parcela č.  1825/1  (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria). 

 Vyhlasovateľ  podmieňuje  predaj  nehnuteľností  jeho  schválením  Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.

 Cena za nehnuteľnosti   bude   uhradená   najneskôr do 90 dní od podpisu zmluvy.
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 Návrh  na  vklad  do  katastra  nehnuteľností  podáva  Mesto  Zlaté  Moravce
bezodkladne po podpise zmluvy. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.

 Navrhovateľ  najneskôr  pri  podaní  cenovej  ponuky  zloží  do  pokladnice  mesta
Zlaté Moravce  alebo na účet vedený vo  VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22
0200 0000 0000  finančnú zábezpeku v     sume      900,-     €, inak návrh nebude do
súťaže zahrnutý. 

 Finančná  zábezpeka  sa  pri  realizácii  kúpnej  zmluvy  započítava  do  schválenej
kúpnej ceny.

 Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 3 pracovných
dní po predložení oznámenia o neúspešnosti v súťaži a dokladu o jej úhrade.

 Súťažiaci  navrhovatelia  pri  podaní  ponúk  zaplatia  manipulačný  poplatok
v     sume    33,-  € v pokladnici  mestského úradu alebo na účet  vedený vo  VÚB:
33422162/0200,  IBAN: SK22 0200 0000 0000. Fotokópiu dokladu o zaplatení
manipulačného poplatku súťažiaci  nalepí  na  obálku  predkladaného súťažného
návrhu.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú 

 uzavrieť  kúpnu   zmluvu  s  riadne  vybratým  navrhovateľom  najvhodnejšieho
návrhu;
/v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená kúpna
zmluva z   dôvodov   na   strane   navrhovateľa,   môže   vyhlasovateľ   uzavrieť
kúpnu   zmluvu s  navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže umiestnil ako druhý v poradí/

 uznať    súťaž   za  platnú,  ak  sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, 
ktorý splnil  podmienky súťaže

 v prípade  zistenia  nepravdivých  údajov  v súťažnom  návrhu  bude  dotknutý
navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený

 navrhovatelia  nemajú    nárok   na náhradu nákladov spojených s ich účasťou
      v súťaži

 nárok     na     úhradu    nákladov   spojených    s  účasťou  na súťaži nevzniká 
            ani   účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

 vyhlasovateľ   písomne     oboznámi    ostatných   navrhovateľov s výsledkom  
            verejnej  obchodnej  súťaže  do 15  dní  od vyhodnotenia verejnej
obchodnej 
            súťaže

                                                                                             Ing.    Peter  Lednár,   CSc.
                                                                                                       primátor mesta
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Kúpna zmluva č. SMM-   /       /2014
                                     o prevode  práv  k nehnuteľnosti

podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Predávajúci:             Mesto Zlaté Moravce
                        zastúpené  primátorom   mesta    Ing.   Petrom    Lednárom, CSc.
                       so sídlom:                         953 01 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2
                       IČO:                               00308676
                       DIČ:                               2021058787
                       Bankové spojenie:            VÚB Nitra, a.s.

                                  Č. účtu - IBAN:        SK78 0200 0000 0016 2257 8653           

Kupujúci:             meno a priezvisko        obchodné meno
            trvalý pobyt        sídlo
            rodné číslo        IČO
            dátum narodenia        DIČ
            bankové spojenie        IČ DPH
            číslo účtu        zapísaný v registri

                   zastúpený ...........
                   bankové spojenie
                   číslo účtu

IBAN:

uzatvárajú túto zmluvu:

Čl. I.
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Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, vedených Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom, na LV č. 3453, a to:

a) stavby súpisné č.  460 (druh stavby:  rodinný dom),  postavenej na pozemku
vedenom ako parcela registra  „C“ číslo 1825/2  o výmere  365 m2 ,

b)   pozemku vedenom ako parcela registra „C“ číslo 1825/2 (druh pozemku:
zastavané plochy    a nádvoria)   o   výmere 365 m2,

c)   pozemku   vedenom ako parcela registra „C“ číslo   1825/1 (druh  pozemku:
zastavané     plochy   a   nádvoria)   o   výmere   1 334 m2 .

(Nehnuteľnosti  uvedené v tomto odseku sa v zmluve ďalej  označujú aj  ako „predmet
prevodu“.)

2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje 
 stavbu súpisné č.  460 (druh stavby:  rodinný dom),  postavenú na pozemku

vedenom ako parcela registra  „C“ číslo 1825/2  
 pozemok vedený ako  parcela registra „C“ číslo  1825/2  (druh pozemku:

zastavané plochy   a   nádvoria)   o   výmere 365 m2,
 pozemok vedený ako parcela  registra  „C“ číslo   1825/1   (druh pozemku:

zastavané plochy   a nádvoria)   o   výmere   1 334 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, do výlučného
vlastníctva v celosti, podiel 1/1
(alebo príp. do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti podielu ............).

Čl. II.
Kúpna cena

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  kúpnej  cene  za  celý  predmet  prevodu  vo
výške .......................................  eur,    slovom ...........................................eur.

2. Kúpnu cenu sa  kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do 90 dní odo dňa  podpisu tejto
zmluvy   a  to   bankovým  prevodom  na  účet  predávajúceho  uvedený  v záhlaví  tejto
zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na účet predávajúceho.  V prípade,
že kupujúci neuhradí  kúpnu cenu v súlade s  touto  zmluvou,  má  predávajúci  právo od
tejto zmluvy odstúpiť.

3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci tiež právo na
uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z kúpnej  za každý deň omeškania.

Čl. III.
Vlastnícke právo

1. Kupujúci  nadobudne  vlastnícke  právo  k predmetu  prevodu  dňom  právoplatnosti
rozhodnutia  Okresného úradu Zlaté  Moravce,  katastrálneho odboru o povolení  vkladu
vlastníckeho práva z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

2. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí  kupujúci.  
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3. Návrh  na  vklad  vlastníckeho práva  z tejto  zmluvy  do KN na  Okresný  úrad  Zlaté
Moravce,  katastrálny  odbor   podá  predávajúci  bezodkladne  po  podpise  tejto  kúpnej
zmluvy.

Čl. IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.          Kupujúci   prehlasuje,   že   pred    uzatvorením   tejto   zmluvy   sa  oboznámil so
stavom  predmetu    kúpy   a     s   jeho  vybavením.   Stav    predmetu     kúpy    je   mu
úplne známy  z    písomnej     dokumentácie  predávajúceho (z listu vlastníctva,  na
ktorom   je  predmet  kúpy  zapísaný),  ako  aj  z  osobnej   prehliadky  a prehlasuje, že
predmet kúpy prijíma   a kupuje bez výhrad, v stave v akom stojí a leží ku dňu podpisu
tejto zmluvy.

2.       Predávajúci   oboznámil    kupujúceho   so  stavom  nehnuteľností, ktoré sú
predmetom      prevodu tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných  nehnuteľnostiach
neviaznu žiadne  dlhy  ani  vecné   bremená.

3.       Predávajúci   upozorňuje   kupujúceho  na  skutočnosť, že v prípade nadobudnutia
uvedených  nehnuteľností   do  svojho  vlastníctva  môže  očakávať  potrebu  riešenia
zriadenia  vecného bremena    spočívajúceho  v práve prechodu a prejazdu   prospech
vlastníka  susedných nehnuteľností /v prospech vlastníka pozemku parcely registra „C“
číslo 1823/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 955 m²   a taktiež
pozemku  parcely  registra  „C“  číslo  1823/2  (druh  pozemku:  zastavané  plochy
a nádvoria) o výmere  770 m², na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223
(iná budova)  -  krecht /    na  časti pozemku parcely registra „C“   číslo  1825/1  (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). 

4.       Predávajúci    prehlasuje,   že na prevádzaných  nehnuteľnostiach,   ktoré   sú
predmetom     prevodu  nie  je,  ani  nebolo začaté žiadne súdne,  exekučné alebo iné
správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných nehnuteľností,  alebo ich častí, a že voči
uvedeným  nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré môžu priamo
alebo nepriamo postihovať predmetnú nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho práva k
nej.

5.          Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom prevodu  nie
sú    zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne. 

Čl. V.
Ostatné dojednania

1. Predávajúci  vyhlasuje, že spôsob prevodu nehnuteľností uvedených v čl.  I. bod 1
 tejto zmluvy  v  zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v 
platnom znení  -  obchodnou  verejnou  súťažou /vyhlásenou v súlade s ustanoveniami §
281  až  §  288  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v znení  neskorších
predpisov/   podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov  a  podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  boli schválené Uznesením
Mestského zastupiteľstva   v Zlatých  Moravciach    č.  ....../2014  na   38.   zasadnutí
konanom   dňa   18.09.2014.

2. Mestské   zastupiteľstvo     v     Zlatých      Moravciach      na     svojom   ... .
zasadnutí konanom  dňa   13.11.2014 na  základe  výsledkov   obchodnej   verejnej
súťaže   a   v    súlade    so    schválenými    podmienkami    OVS    Uznesením  č.  ...... /
2014, schválilo     konečný   prevod      predmetu     prevodu     pre    kupujúceho
uvedeného   v záhlaví   tejto zmluvy (viď. zmluvné strany – kupujúci). 

3. Kupujúci   sa    zaväzuje   využiť nehnuteľnosti  uvedené v  čl. I. bod 1, ktorá je
predmetom  tejto  zmluvy   v súlade  s platným  ÚPN  mesta  Zlaté  Moravce  v čase
uzatvorenia tejto  kúpnej zmluvy, na ktorom je predmet prevodu určený  ako   základná
občianska vybavenosť, prípadne  v súlade  s využitím   susedných  nehnuteľností  na IBV
→  za účelom

........................................................................................................................................

4.        Kupujúci  sa  zaväzuje,   že  v prípade   prevodu nehnuteľností  uvedených v  čl. I.
bod  1   na   tretí   subjekt  patrí  Mestu  Zlaté  Moravce  predkupné  právo  na  kúpu
nehnuteľností  uvedených v  čl. I bod 1  za  kúpnu  cenu vo výške  trhovej hodnoty týchto
nehnuteľností.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné  strany  prehlasujú,  že ich  prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou
sú    
slobodné,   jasné,   určité    a    zrozumiteľné.    Zmluvná   voľnosť všetkých zmluvných
strán  nie   je   ničím   obmedzená      a      zmluvu    nepodpisujú    v  tiesni, v omyle ani
za nápadne  nevýhodných podmienok.

2. Túto zmluvu   v zmysle    § 5a     zákona     č. 211/2000 Z. z.  o   slobodnom
prístupe   
k informáciám    a    o     zmene   a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto
Zlaté 
Moravce zverejní na webovom sídle mesta.

3.          Kupujúci  dáva predávajúcemu súhlas v súlade so zákonom 122/2013 Z.  z.
o ochrane  osobných  údajov  v znení  neskorších  predpisov  na  spracovávanie  osobných
údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie
a na jej zverejnenie. 

4. O zverejnení    zmluvy   podľa    predchádzajúceho  odseku   svedčí   písomné
potvrdenie 
o zverejnení zmluvy. Mesto Zlaté Moravce vydá tri vyhotovenia potvrdenia o zverejnení
zmluvy, 1 pre kupujúceho, 1 pre predávajúceho a 1 pre Okresný úrad Zlaté Moravce,
katastrálny odbor, ako prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva.
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5.         Zmluva    nadobúda    platnosť   dňom    jej  podpísania všetkými zmluvnými
stranami    
a   nakoľko    sa     jedná    o   zmluvu, ktorej povinné zverejnenie ustanovuje zákon,
účinnosť  
nadobúda   dňom    nasledujúcim     po    dni     jej   zverejnenia (obligačno-právne
následky). 
Vlastnícke    právo    k     predmetu      prevodu    nadobúda  kupujúci  na  základe
právoplatného 
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o jeho povolení do
katastra nehnuteľností  (vecno-právne následky).

6.         Meniť  a    dopĺňať     ustanovenia    tejto    zmluvy  je možné len písomnou
formou za                
súhlasu  oboch     zmluvných    strán.  Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa
riadia       príslušnými       ustanoveniami      občianskeho     zákonníka    a   ostatných
príslušných predpisov v platnom znení. 

7.         Táto  zmluva   sa   vyhotovuje  v 6 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť
originálu. 
Každá   zmluvná    strana    dostane  po 2 vyhotoveniach a  2 vyhotovenia budú tvoriť
prílohu návrhu na vklad.

8.         Obe   zmluvné    strany     prehlasujú,   že   sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto
zmluvy 
o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali,
obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou
ju vlastnoručne podpisujú.

V Zlatých  Moravciach,   dňa                                       V Zlatých  Moravciach,   dňa    

z a   p r e d á v a j ú c e h o:                                         k u p u j ú c i:

   _______________________________      
      Mesto    Zlaté     Moravce                                              
      Ing.  Peter   L e d n á r,   CSc.                                            
              primátor  mesta 

Uznesenie č. 868/2014 
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 18.9.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na použitie účelového fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38.zasadnutí MZ konanom dňa
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18.9.2014 
p r e r o k o v a l o
návrh na použitie účelového fondu mesta  
s c h v a ľ u j e  

c) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 13.400 € na
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B
v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku
obce

d) zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014 rozpočtovým opatrením v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
                                                                 

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ

Neschválené  Uznesenie č.  .... /2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   18.09.2014

Návrh  na  schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do
majetku Mesta Zlaté Moravce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské  zastupiteľstvo v  Zlatých Moravciach na  svojom 38.  zasadnutí  konanom dňa
18.09.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie odkúpenia stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na
mestskom  pozemku  parcele  registra  „C“  číslo  1918/12  v k.  ú.  Zlaté  Moravce,
zapísanej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov na liste vlastníctva číslo 7470 na
Ing. Júliusa Kesega  a manželku Ing. Máriu Kesegovú do majetku Mesta Zlaté Moravce 
-  za  kúpnopredajnú  cenu 10.000,-  €,  pričom kúpna  cena  bude uhradená  jednorazove
v tomto roku z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta, 
-  alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto
sumu naplánovať do rozpočtu mesta na rok 2015
s ch v a ľ u j e 
odkúpenie stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na mestskom pozemku
parcele registra „C“ číslo 1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce, zapísanej v bezpodielovom
spoluvlastníctve  manželov  na  liste  vlastníctva  číslo  7470  na  Ing.  Júliusa  Kesega
a manželku Ing. Máriu Kesegovú 
-  za  kúpnopredajnú  cenu 10.000,-  €,  pričom kúpna  cena  bude uhradená  jednorazove
v tomto roku z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta, 
-  alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto
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sumu naplánovať do rozpočtu mesta na rok 2015
u k l a d á
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                     primátor mesta

                                                                                              Mgr. Roman Šíra
                                                                                                 prednosta MsÚ
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K bodu 53/ 
Záver 

Primátor mesta - uviedol , že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukončil 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Zlaté Moravce 18.09.2014 

Zapísala: .... fyi!b.2. .. 
Silvia Švajčíková 

(?~~ ... . ........................... . 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

Primátor mesta 

:1/ 
I ................. „ ........................... .. . 

Ing. Ladislav Boršč 
Overovateľ zápisnice 

Príloha: 
Zlaté Moravce 7.10.2014 

t~IC} ·(__/ he-v 
.... „ ...... „. / „·······„„ .......................... . 

PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová 
Overovat~ľ zápisnice _/~·-. 1 tl __ J , - 11ú 

I ·bi1'fcvnť ,,) 1'1.Rf ft'/AVUTW ~ f774ú ( 7 / 

UJ~'/tcc,cät l'ď _.k1'ť.Cb1Ul I />" r, ~ 

Výhrada overovateľa zápisnice PharmDr. JUDr. Ivony Vicianovej 

Vznášam výhradu k bodu č. 44 „Prerokovanie a schválenie - potvrdenie 
uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 27.08.2014" - na stránke je k bodu č. 44 v zákonnej lehote zverejnené 
uznesenie č. 864/2014, ktoré obsahuje návrh na potvrdenie uznesenia č. 286/2014, ale 
počas zasadnutia MsZ sa rokovalo o potvrdení uznesenia č. 826/2014 čo jasne vyplýva zo 
zápisnice. Žiadosť o opravu zverejneného uznesenia som doručila na Mestský úrad 
v Zlatých Moravciach cez podateľňu dňa 7.10.2014. 

Ako overovateľka zápisnice žiadam priložiť k zápisnici z 38. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Čestné prehlásenie poslanca Vladimíra 
Klučiara, ktorého hlasovanie k bodu číslo 44 na zasadnutí MsZ nebolo skrutátorkou Mgr. 
Miroslavou Kováčovou hlásené do evidencie hlasovania poslancov k navrhovanému 
uzneseniu. Čestné vyhlásenie s podpisom overeným notárom bolo doručené na Mestský 
úrad v Zlatých Moravciach cez podateľňu 7 .10.2014. ;Z · J , ' Jf. nuc..) 

.
/ /;JetíJ /~ 
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Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

z 3 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 18. septembra 2014 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Prednosta MsÚ: 
Mgr. Roman Šíra 

\ 

V-k / ................................... ........... 
Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária V ozárová 

1. Erika Babocká 

l 
?- - ) 

·········· · ··· · ·········~··/·· ·· ··· ····· 

Poslanci MZ: 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba / t/16 
••••.••••• [,(.. ~ •• ••••• •••• • 1 •• •• .•. • „ ..•. 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. Ľudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klu čiar . -~-4-:; t;::-_ .. .... . 
t/ 



1 O. Ing. Peter Lisý 

11. Ivan Madola 

12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 

1 7. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PharmDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 

,.... ... ~ 
. . .. ;/ ... ......,.. ..• •. ... „ .• . ..... .... ....... 

~ 7 

..... ..... .;).~/•······ · ··· ·· ··· ........ z.t.::t .................. . 
J' r'& /;___ ~ '-----

::.·_:lf ~~ ;:: ·:;;,;;;:::. 
~rvf----, .. . .. ..... ...... .. ............... 
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Cestné vyhlásenie 

Podpísaný Vladimír Klučiar, 

vyhlasujem na svoju česť, 

že som na 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konanom dňa 

18.09.2014 za bod programu s názvom „ Prerokovanie a schválenie - potvrdenie uznesenia 

č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 

27.08.2014." hlasoval verejne zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom číslo 9 (deväť) 

a skrutátorka číslo môjho hlasovacieho lístka nenahlásila do evidencie hlasovania poslancov 

k navrhovanému uzneseniu. 

Toto čestné vyhlásenie robím za účelom, aby tvorilo neoddeliteľnú prílohu 

zápisnice z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 

18.9.20 14. 

V Zlatých Moravciach, dňa i. f'. Cf ~ (} / ~ 

C" 

········~;:;f(::; ....... .............. . 
vlastnoručný podpis overený notárom 
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