
Uznesenie č. 604/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05.09.2013 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedom -ie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 25. zasadnutí MZ konaného 
dňa 05.09.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~6 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 605/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25 .zasadnutí MZ konaného dňa 
05 .09.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
b e rie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Evu Dubajovú a p. poslanca Ing. Petra Hollého 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~Í/~ 
<Tv~ 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 606/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05.09.2013 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

~~ . 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 607/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05.09.2013 
prerokovalo 
program zasadnutia 25. MZ 
s ch v a ľuj e 
program zasadnutia 25. MZ podla pôvodnej pozvánky 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 608/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ 2013 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05.09.2013 
prerokovalo 
návrh žiadosti o spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu 
projektu, čo predstavuje 355,- EUR. 
s ch v a ľuj e 
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013 o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu, 
čo predstavuje 355,- EUR. 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

t/ //"" 

n~~~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 609/2013 zo dľí.a 05.09.2013 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto 
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu kritickú situáciu vo financiách a hospodárení 
mestského podniku Zálu·adnícke služby pristúpil zriaďovateľ dľía 30.7.2013 kprUatiu 
opatrenia, ktorým rozhodol o pozastavení vyplácania príspevku pre tento podnik. 
V Zálu·adníckych službách dlhodobo dochádza k porušovaniu finančnej discipl íny, dlhy 
podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určený v rozpočte na príslušný rok. Vedenie 
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstraťíovanie nedostatkov v hospodárení 
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči 

poisťovniam, darl.ovému úradu, dodávateľom. Z tohto dôvodu je akékoľvek poskytovanie 
príspevku na chod a činnosť takto zle a neefektívne hospodáriaceho podniku nehospodárnym 
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním 
v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Súčasne neodôvodnené nalievanie peťíazí daňových poplatníkov mesta Zlaté Moravce 
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku, je v rozpore s pravidlami finančnej 

disciplíny. ktorými som ako primátor mesta viazaný. 
Toto opatrenie, ku ktorému zriaďovateľ musel pristúpiť, je tiež dôsledkom 

dlhodobého ignorovania stavu tohto podniku zo strany poslaneckého zboru mesta Zlaté 
Moravce, ktorý opakovane neschválil predkladané návrhy jeho zlúčenia s iným i podnikmi 
a ani odvolanie riaditeľa podniku Mariána Tomajka zo svojho postu. 

Preto teda v nadväznosti na uvedené. odporúčanie vyplácať tomuto podniku 
schválený príspevok v pravidelných mesačných splátkach považujem zo strany zastupiteľstva 
za navádzanie na porušovanie finančnej disciplíny a zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a tiež súčasne aj za alibistický postoj zo strany poslaneckého zboru, ktorý 
v konečnom dôsledku nenesie žiadnu zodpovednosť za efektívne, hospodárne, účelné 

a účinné používanie verejných financií. 

Vzhľadom na uvedené. keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak. že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

V ZlatýchMoravciachdúa 10.9.2013 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
Primátor mesta 

Tel.: +421376923901 Bankové spojen ie: 
Fax: +421 37 69 239 45 VÚB Ni tra 33422 162/0200 

I ČO: 00308676 
DIČ: 202 1058787 

E-ma i l: sekretariat@zlatemoravce.eu 



Uznesenie č. 609/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Aktuálna situácia v mestskom podniku Záhradnícke služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05 .09.2013 
prerokovalo 
aktuálnu situáciu v mestskom podniku Záhradnícke služby 
doporučuje 

a) dodržiavať uznesenie Uznesenie MsZ č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 2013 
b) vyplácať schválený príspevok pre Záhradnícke služby, p.o. v pravidelných mesačných 

splátkach -

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 610/2013 
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriad'ovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa 
05.09.2013 
prerokovalo 
návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
s ch v a l' u} e 

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne: 
05.1.0 644 Transfer príspevkovej organizácii 
(Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce) + 20.000 Eur 
08.1.0. 642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám- 20.000 Eur 

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, UL l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podl'a § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach č. 610/2013 zo dňa 05.09.2013 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 05.09.2013 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto 
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

V Záhradníckych službách dlhodobo dochádza k porušovaniu finančnej disciplíny, 
dlhy podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určený v rozpočte na príslušný rok. Vedenie 
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstraňovanie nedostatkov v hospodárení 
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči 

poisťovniam, daňovému úradu, dodávateľom. Z tohto dôvodu je akékoľvek zvyšovanie 
príspevku na chod a činnosť takto zle a neefektívne hospodáriaceho podniku nehospodárnym 
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním 
v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Ďalšie neodôvodnené nalievanie peňazí datl.ových poplatníkov mesta Zlaté Moravce 
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku, je v rozpore s pravidlami finančnej 

disciplíny, ktorými som ako primátor mesta viazaný. 

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak. že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

V Zlatých Moravciach dľía l O. 9.20 l 3 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 

Tel.: +421 37 69 239 Ol Bankové spojenie : 
Fax: +421 37 69 239 45 VÚB Nitra 33422162/0200 

IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 
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