
 
 

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

 
Z á p i s n i c a 

 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 
                     
 
Dátum konania:  28. júna 2012 
 

  Ospravedlnení: Mgr. Denisa Uhrinová, Ľudovít Chládek, Eva Dubajová 
 
 
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 plnenie uznesení  
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh úpravy rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. a Technickým  

službám mesta m.p. (mat č. 246/2012-MsZ) 
11. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské  

kultúrne stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011 (mat č. 262/2012- 
MsZ) 

12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické  
služby mesta za rok 2011 (mat č. 259/2012-MsZ) 

13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke  
služby mesta za rok 2011 (mat č. 258/2012-MsZ) 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská  
nemocnica prof. MUDr. Korca za rok 2011 (mat č. 260/2012-MsZ) 

15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok  
2011 (mat č. 261/2012-MsZ) 

16. Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2011 (mat č. 247/2012-MsZ) 
17. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. /2012 

„Rozpočtové pravidlá mesta Zlaté Moravce“ (mat č. 250/2012-MsZ) 
18. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 (mat č. 263/2012-MsZ) 
19. Návrh  na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov (mat č.  
           264/2012- MsZ) 
20. Návrh na použitie finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov  



vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat č. 265/2012- 
MsZ) 

21. Informácia o stave vymáhania pohľadávok (mat č. 249/2012-MsZ) 
22. Návrh na  schválenie  opatrení  na   zvýšenie    bežných   a    kapitálových     

príjmov mesta   Zlaté Moravce (mat č. 267/2012-MsZ) 
23. Informatívna správa o návrhu  nakladania  s nehnuteľným majetkom    vo   

vlastníctve mesta Zlaté Moravce  /viď. nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce  uvedený  v predloženom návrhu (mat č. 266/2012-MsZ) 

24. Návrh dodatku č.2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011, o poskytovaní  
sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat č. 232/2012-  
MsZ) 

25. Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade  
realizácie nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín 
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej 
vylúčenosti v rámci informovania mládeže. 
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky  v meste Zlaté Moravce (mat č. 
233/2012-MsZ) 

26. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektu ZŠ  
            Pribinova  Zlaté Moravce z rozpočtu mesta (mat č. 234/2012-MsZ) 
27. Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové  
            kluby a zväzy z rozpočtu mesta (mat č. 235/2012-MsZ) 
28. Návrh na schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa  

nachádza  na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   konkrétne: byt   č. 33  /E4/ na  
štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, vchod č. 53, 
súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel      priestoru      na     spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  86647/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela 
registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 
m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v  podiele  
86647/3740077 k   celku   pozemku. 
Na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   
a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  
dom  postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  23,40 
m² pre  Jozefa Mlynku a manželku Mariannu Mlynkovú, bytom:  Tekovská   č.  
3027/53, 953 01 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. 236/2012-MsZ) 
 
 



29. Návrh na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)     
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m²,  ktorý sa nachádza v   
k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na 
Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) pre  
Helenu Podhányiovú bytom: Štúrova ulica 1161/9, 953 01 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. 237/2012-
MsZ) 

30. Návrh na schválenie zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č.  
            3453) – spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11  
            (druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m², ktorý sa   
            nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami v podielovom  
            spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č.  
            parcely 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou  
            poliklinikou/ pre  Ing. Richarda Molnára, bytom: Štúrova 548/7,  
            953 01 Zlaté Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, bytom:  
            zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí    
           v  znení neskorších predpisov 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. 238/2012-MsZ) 
31. Návrh na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -       
            prevodu  častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh  
            pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej  
            výmere 208 m², ktoré sa nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za  
            majerom v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012  
            autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom  
            Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná kancelária,  Jedľové Kostoľany  
            476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, overeným dňa 04.06.2012  
            Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať nasledovné parcely,  

parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere  100 m² a parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m2: 
pre   Ing. Jana Štrbu, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  953 01  Zlaté Moravce 
a manželku  Františku Štrbovú, bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté 
Moravce /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. (mat č. 239/2012-MsZ) 

32. Návrh na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté  
           Moravce na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č.40/1964  
           Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného    
           osobitného zreteľa  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
           o majetku obcí v znení neskorších predpisov - zámena nehnuteľného majetku,  
           ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  časť  
           pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: ostatné  
           plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m², ktorý  sa   



          nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach 
- za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov 
(LV č. 3725) → Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,  Robotnícka  47A,  
953 01 Zlaté Moravce - časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  
469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  
výmere približne  202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere 
približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej 
v Zlatých Moravciach (mat č. 240/2012-MsZ) 

33. Návrh na schválenie zámeru prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  
spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  
k skleníkom  Záhradníckych služieb/  
pre  Vojtecha Fintora a manželku Janu Fintorovú, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 
01  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. 241/2012-
MsZ) 

34. Návrh na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  
spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  
(druh pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  
m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých 
Moravciach 
pre   Pavla Povodu, a Máriu Povodovú, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 
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. 242/2012-MsZ) 

35. Návrh na zrušenie uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č.  187/2011  z  10.   
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  
10.11.2011 (mat č. 243/2012-MsZ) 

36. Návrh na schválenie schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Zlaté   
Moravce (LV č. 3453)pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
1100/186  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria  o   výmere  20 m²,  ktorý 
sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce  na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých 
Moravciach   /vedľa  BYTOVÉHO    DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    nachádza   
budova    garáže so súpisným číslom 3533  vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 
5250)  pre Ivetu Svetlanskú, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté 
Moravce (mat č. 244/2012-MsZ) 

37. Návrh na schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -    
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), 
ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 
26 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   
Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  



/Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  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. 245/2012-MsZ) 

38. Návrh na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce  
(LV č. 5417 ) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  
(druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa 
nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, 
na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže    so    súpisným    číslom    2850     
vo     vlastníctve    žiadateľov  (LV č. 5313)  pre Ing. Ľubomíra Candráka,  
a manželku Evu Candrákovú, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté 
Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou (mat č. 
255/2012-MsZ) 

39. Návrh na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce  
(LV č. 5417 ) →  schválenie prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. 
parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 
m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých 
Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  
2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)  pre Evu Juríkovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 
písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → 
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     
neoddeliteľný    celok   so   stavbou (mat č. 254/2012-MsZ) 

40. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 (mat č. 228/2012- 
            MsZ) 
41. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2012 (mat č. 229/2012-MsZ) 
42. Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  - ZSE  

Distribúcia, a.s. (IBV Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č. 253/2012- 
MsZ) 

43. Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve – ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.  
(mat č. 230/2012-MsZ) 

44. Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
(mat č. 231/2012-MsZ) 

45. Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby : Obytný  
súbor na Ďateliniskách (mat č. 251/2012-MsZ) 

46. Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. Číslo 1688,  
orientačné číslo 6,8,10 (mat č. 252/2012-MsZ) 

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



 
 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 28. júna 2012 o 14,00 hodine.  
 
K bodu 2 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 16. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva konanom dňa 28.06.2012.  
 
K bodu 3 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice zo 16. 
zasadnutia MsZ zo dňa 28.06. 2012: poslanca Ivana Madolu a poslanca Miroslava 
Záchenského. 
   
K bodu 4 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že zo 16. zasadnutia MsZ zo dňa 28.06.2012 sú 
ospravedlnení poslankyňa Mgr. Denisa Uhrinová, Eva Dubajová, poslanec Ľudovít 
Chládek, poslankyňa Erika Babocká príde neskôr.  
 
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a 
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
K bodu 5 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie:  poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 
- za členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jozefa Škvareninu a poslanca Ing. 

Ladislava Boršča 
 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
Za: 11 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Klučiar, Lisý,  Tonkovič, Hritz,  
Husár, Šepták ) 
Proti: 0 



Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh 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. Spýtal sa, ak má niekto 
z poslancov pozmeňujúci návrh, žiada o jeho prednesenie a súčasne podľa rokovacieho 
poriadku o predloženie návrhu v písomnej forme spolu s uznesením. 
 
Poslanec Klučiar – predložil poslanecký návrh doplniť za bod 46: 
 
- doplnenie členov výboru mestskej časti 4 v súlade s § 31 Štatútu Mesta Zlaté Moravce 
o členov z radov občanov: Jozef Zlatňanský, Vladimír Jakab, Miroslav Paluška, Rudolf 
Urbanovič, Rastislav Judin, Michal Buxar 
 
Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Klučiara na doplnenie 
členov výboru mestskej časti č. 4  
 
Za: 11 (Škvarenina, Záchenský,  Boršč, Galaba, Madola, Klučiar,  Lisý,  Tonkovič, 
Hritz,  Husár, Šepták) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Galaba – predložil poslanecký návrh na stiahnutie bodu č. 19 z programu 
rokovania z dôvodu, že ho o to požiadali poslanci, ktorí nie sú prítomní na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva, ktorých názor je, aby sa čo najviac poslancov mohlo tak  
závažnej veci vyjadriť a o tom rozhodovať. Uviedol, že k investičným akciám boli 
stretnutia a na Mestskej rade odporučili materiál zaradiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva. Zdôraznil, že podľa názoru poslancov boli materiály doručené až včera 
a z toho dôvodu si ich nemohli podrobne preštudovať. V materiáloch chýbajú presne 
vyšpecifikované vzťahy v prípade investícií a taktiež mu chýba, že o návrhu na 
prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov by mala rozhodovať 5 - členná 
komisia zložená z  radov poslancov a zamestnancov mesta a taktiež by primátor mesta 
mal v tejto veci osloviť banky. Ďalej uviedol, že poslancom chýba členenie jednotlivých 
akcií – križovatky, komunikácie, rozpočty, náklady na projekty, vyčíslenie realizácie 
akcie a či je platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že na minulom Mestskom zastupiteľstve, keď informoval 
o ekonomickej a hospodárskej situácií v meste Zlaté Moravce vyzval všetkých poslancov 
Mestského zastupiteľstva k spolupráci. Nakoľko nikto z poslancov, okrem poslanca 



Tonkoviča neprišiel ohľadne spolupráce zreálnenia a skonsolidovania rozpočtu, tak 
vedenie mesta iniciovalo stretnutie predsedov Výborov mestských častí. Návrh sa 
prejednával na finančnej komisii, Mestskej rade a pracovnom stretnutí pracovnej komisie 
so zástupcami finančnej komisie a zástupcami Výborov mestskej časti a za účasti 
ekonómky Mestského úradu. Poslancom položil otázku, ako schválili v decembri niektoré 
akcie, ktoré neboli v rozpočte dané, čo sa týka projektových dokumentácií a ostatných 
náležitostí. Zdôraznil, že úrad sa snažil zreálniť a vyčísliť a dať rozpočet do súladu, aby 
pomohol Mestskému zastupiteľstvu, pretože v schválenom rozpočte bolo veľa nereálnych 
položiek. Súhlasil s poslancom Galabom, že v budúcnosti musia byť materiály na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva dávame poslancom v predstihu, ale v zmysle zákona 
sa musia zosúladiť zasadnutia Mestských rád a mestských komisií, pretože v materiáloch 
musia byť aj ich stanoviská, ktorá sa musia schvaľovať. Poďakoval kolegom za kvantum 
práce, ktorú odviedli, pretože pomohli poslancom pri rozhodovaní. Vyčíslenie 
jednotlivých akcií bolo v Mestskej rade, ale sumáre sa uviedli iba v hlavnej kapitoly, aby 
sa dali tieto veci súťažiť objektívne, a ak by sa súťažilo, tak sa ušetrí. Zdôraznil, že na 
dnešnom zastupiteľstve sa schvaľuje zámer a reálna časť úveru sa bude schvaľovať 
v septembri po všetkých rokovaniach. Upozornil, že stiahnutie tohto bodu by nebolo 
dobré pre mesto, pretože v návrhu sú predložené havarijné situácie, ktoré je potrebné 
riešiť. 
Uviedol, že do budúceho Mestského zastupiteľstva sa pripravuje harmonogram zasadnutí 
komisií MsZ a zasadnutí Mestských rád. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že prezentoval názor poslancov, ktorí nie sú prítomní na 
dnešnom Mestskom zastupiteľstve. Ďalej uviedol, že diskutoval o návrhu s vedením 
mesta a z jeho pohľadu je materiál dobre pripravený. Ďalej uviedol, že v poslednom 
vydaní Nitrianskych novín vyšiel článok „Strategický partner miest a obcí, kde Slovenská 
sporiteľňa vytvára úverový program pre mestá a obce.   
 
Primátor mesta – reagoval na vyjadrenie poslanca Galabu, že tento prístup považuje za 
sabotáž proti mestu a všetkým občanom Zlatých Moraviec. Spýtal sa prítomných 
poslancov  na ich názor k tomuto návrhu. 
Poslanec Galaba – uviedol, že bol požiadaný poslancom Rumankom, Chládekom, 
poslankyňou Dubajovou a Vicianovou.  
 
Prednosta MsÚ – vysvetlil poslancovi Galabovi, že bod č. 19 je návrh na 
prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov, nie je to schválenie konečného 
úveru. Je to návrh na prefinancovanie investičných zámerov, aby sa získali 3 mesiace na 
prípravu. Poznamenal, že ho prekvapuje jeho názor. Uviedol, že poslankyňa Vicianová 
bola na troch pracovných stretnutiach, na ktorých sa vyjadrila, že  pokiaľ by nebol úver  
v navrhovanej výške, tak nie je proti úveru. Zdôraznil, že navrhovaná výška úveru je 
zhruba na úrovni 50 % z bežných príjmov z predchádzajúceho kalendárneho roku. 
Zodpovedný podnikateľ rieši veci z úverových zdrojov, pokiaľ úvery sú špecifikované 
70-80-% ako návratné. Tento úver je návratný, pretože ak sa urobí centrum mesta 
a spoplatnia sa parkoviská, tak sa občania vyskladajú minimálne na istinu úveru.  
 
Poslanec Galaba – požiadal primátora mesta o 5 minútovú prestávku. 



 
 
Poslanec Galaba – stiahol svoj návrh. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúceho návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč,  Šepták,  Galaba,  Madola, Husár,  Hritz,   
Tonkovič,  Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený program rokovania MsZ bol schválený. 

 
 
K bodu 7 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta – požiadal overovateľov 15. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
Poslanec Lisý - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
Poslanec Galaba - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
 
 
K bodu 8 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta  - požiadal Bc. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a evidencie, aby  podal informáciu k plneniu uznesení z 15. Mestského zastupiteľstva. 
Bc. Horvát informoval, že na 15. MsZ konanom dňa 23.2.2012 bolo prijatých 7 
uznesení, z toho 7 uznesení bolo splnených. 
 
 
K bodu 9 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že odpovede na interpelácie poslancov boli podané ústne na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Peter Hollý. 
 
K bodu 10 
Návrh úpravy rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. a Technickým 
službám mesta m.p. (mat č. 246/2012-MsZ) 
 



Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala návrh úpravy rozpočtu 
a odporučila predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informácie k predloženému návrhu.  
 
Ing. Szobiová – uviedla, že predmetný návrh je predkladaný z dôvodu, že Mestskému 
stredisku kultúry a športu, divízia športu v programe 10, podprogram 4 Prevádzka „ 
Zimného štadióna " bol schválený príspevok a nakoľko prevádzku a s tým súvisiace 
náklady majú Technické služby mesta m. p., tak sa navrhuje presun finančných 
prostriedkov v tomto programe z FK 08.1.0, na FK 05.1.0 Technické služby mesta m.p. 
v sume 55 000 € a taktiež presun kapitálového transferu v sume 3 000 € do programu 
prevádzka „ Zimného štadióna“. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč,  Šepták,  Galaba,  Madola, Husár,  Hritz,  
Tonkovič,  Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 11 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011 (mat č. 262/2012-  MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správy nezávislého audítora príspevkových 
organizácií, schváliť hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 
za rok 2011 s výhradami, hospodárenie príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadená za rok 2011 bez výhrad a uložiť štatutárovi organizácie pripraviť návrh 
opatrení v zmysle správy audítora v termíne do 20.9.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal Annu Hlavatú, ekonómku Mestského strediska kultúry 
a športu, aby podala informácie k predloženej správe. 
 



Anna Hlavatá – uviedla, že v správe audítora boli výhrady, že pri ocenení majetku 
a záväzkov nebola posúdená reálnosť ocenenia dlhodobého hmotného majetku, nakoľko 
zostatková cena dlhodobého hmotného majetku nezodpovedá reálnej miere 
opotrebovania majetku. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Poslanec Galaba – navrhol, aby sa do materiálov zapísalo, že správa audítora bola 
členmi Mestskej rady prijatá s výhradami. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že keď prišiel na Mestský úrad nebol vybraný audítor, kvôli 
tomu boli posunuté zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Mestská rada 
prerokovala správu audítora s výhradami v zmysle odporúčaní stanoviska, správa 
nezávislého audítora. Ďalej uviedol, že poslanci do 20.9.2012 dostanú kompletnú správu, 
ako to opravili.  
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 12 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta za rok 2011 (mat č. 259/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu nezávislého audítora, schváliť 
hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011 s výhradami 
a uložiť štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
v termíne do 20.9.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal Branislava Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb 
mesta, aby podal informácie k predloženej správe. 
 
Branislav Varga – uviedol, že v správe audítora boli výhrady, že pri ocenení majetku 
a záväzkov v súvahe nebola posúdená reálnosť ocenenia, nakoľko neboli tvorené opravné 
položky a rezervy. 
 



Poslanec Galaba – mal pripomienku k termínu predloženia návrhu opatrení a či tento 
návrh opatrení bude na finančnej komisii a Mestskej rade. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, do Mestského zastupiteľstva bude materiál predložený a 
plánuje sa zosúladiť termíny zasadnutí komisií MsZ. Štatutári organizácií na porade po 
Mestskej rade dostali pokyn na vypracovať návrh opatrení v zmysle audítora do 
31.7.2012. Ďalej uviedol, že k týmto materiálom bude vysporiadanie sa organizácie 
s hospodárskym výsledkom. 
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Erika Babocká. 
 
 
K bodu 13 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta za rok 2011 (mat č. 258/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu nezávislého audítora, schváliť 
hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta za rok 2011 
s výhradami a uložiť štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy 
audítora v termíne do 20.9.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal Mariána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb mesta, 
aby podal informácie k predloženej správe. 
 
Marián Tomajko – uviedol, že v správe audítora boli výhrady, že mestský podnik 
vykazuje v súvahe nedokončenú výrobu z výsadbe zelene na verejnom priestranstve 
v sume 66.122,- EUR. Pri prezentovanej nedokončenej výrobe nebola posúdená reálnosť 
ocenenia prostredníctvom tvorby opravnej položky k majetku. Ďalej audítor upozornil na 
výšku krátkodobých záväzkov voči dodávateľom, ktorá k 31.12.2011 predstavuje sumu 
197 566 €, neuhradený záväzok na dani z pridanej hodnoty v sume 33 266 €, záväzok 
voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v úhrnnej sume 42 348 €. 



Informoval Mestské zastupiteľstvo, že záväzky za minulý rok voči poisťovniam boli do 
konca I.  štvrťroku uhradené. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že riaditeľ Záhradníckych služieb správu audítora iné 
skutočnosti spochybnil. Zdôraznil, že pokiaľ nemá rozpočet v ekonomickej a funkčnej 
klasifikácií je ťažko porovnať kvantifikovanie a kvalifikovanie jednotlivé položky pri 
jednotlivých výdajoch. 
 
Marián Tomajko – vyjadril súhlas s názorom prednostu MsÚ. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu 14 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca za rok 2011 (mat č. 260/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu nezávislého audítora, schváliť 
hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 s výhradami a uložiť štatutárovi organizácie pripraviť 
návrh opatrení v zmysle správy audítora v termíne do 20.9.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal Michala Grujbára, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, 
aby podal informácie k predloženej správe. 
 
Michal Grujbár – uviedol, že v správe audítora boli výhrady, že pri účtovaní nákladov 
Mestská nemocnica nerešpektovala zásadu nezávislosti účtovných období, náklady sa 
zaúčtovali do bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia bez vecného a časového 
súvisu, čím došlo skresleniu výsledku hospodárenia, majetku a záväzkov. Nie je možné 
overiť úplnosť a správnosť vykazovania majetku Mesta Zlaté Moravce, ktorý bol zverený 
do výkonu správy Mestskej nemocnice prof. Rudolfa Korca, DrSc. a následnej bol odňatý 
z výkonu správy Mestom Zlaté Moravce. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce: účtovná strata za 



r. 2011 po zdanení dosiahla – 70 600,83 €, sa navrhol zisk z podnikateľskej činnosti po 
zdanení vo výške 558,79 rozdeliť, 10 % použiť na tvorbu rezervného fondu a 90 % 
(502,91 €) na zníženie účtovnej straty, zvyšok 70 097,92 € zaúčtovať ako neuhradenú 
stratu. Ďalej boli upozornení, že do konca roku 2014 sa bude musieť doriešiť otázka 
príspevkovej organizácie. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
 
Prednosta MsÚ – navrhol riaditeľovi, že v správe, ktorú pripraví na Mestské 
zastupiteľstvo bude, že určí mimoriadnu inventarizačnú komisiu v nemocnici a taktiež 
vedenie mesta určí inventarizačnú komisiu, zosúladí a porovná sa majetok a následne sa 
výstup predloží na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
Michal Grujbár – uviedol, že bude treba urobiť dodatok, resp. prílohu dodatku do 
zriaďovacej listine, kde bude presne stanovená hodnota majetku, ktorá bola zverená do 
majetku Mestskej nemocnice a bude predložený Mestskému zastupiteľstvu na vyjadrenie. 
 
Poslanec Madola – uviedol, že viac krát sa pýtal na stav Mestskej nemocnice, zaskočila 
ho sume -70 tis. € a požiadal o vysvetlenie. 
 
Michal Grujbár – uviedol, že suma 72 tis. € je účtovná rezerva na nevyčerpané 
dovolenky, čiže účtovný výsledok a hospodársky výsledok bol kladný. Táto rezerva bola 
zaúčtovaná do účtovného výsledku a v priebehu roka sa rozpúšťa z dôvodu, že nie sú 
vyplácané nevyčerpané dovolenky. 
 
Michal Grujbár – informoval Mestské zastupiteľstvo, že dňa 27. 6. 2012 bola podpísaná 
zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou do 31. 3. 2013, boli navýšené platby 
z poisťovne, mesačne okolo 21 tis. €. S aprílovým navýšením na platy sestier 
a navýšením, ktoré sa bude dnes podpísať v poisťovni Dôvera a poisťovni Union budú 
pokryté všetky náklady na zvýšené platy sestier, taktiež budú zvyšované platy lekárov. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 15 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 
2011 (mat č. 261/2012-MsZ) 
 



Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu nezávislého audítora, schváliť 
hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 s výhradami a uložiť 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora v termíne do 
20.9.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Petra Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, aby 
podal informácie k predloženej správe. 
 
Mgr. Peter Sendlai – uviedol, že v správe audítora boli výhrady, že organizácia 
vykazuje pohľadávky z obchodného styku vo výške 238 952,98 €, z toho pohľadávky po 
lehote splatnosti sú v sume 111 438,12 €, organizácia vytvorila opravné položky 
k pohľadávkam v čiastke 23 868,29 €. Neprimeranou tvorbou opravných položiek 
k pohľadávkam dochádza k skresleniu reálnej hodnoty majetku organizácie. 
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16 
Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2011 (mat č. 247/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 
2011. 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenie financií a rozpočtu, 
aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že mesto za minulý rok hospodárilo s prebytkom rozpočtu vo 
výške 142 199 €, z toho bežný rozpočet v prebytku 219 103 € a kapitálový rozpočet bol 
v schodku. Súčasťou záverečného účtu je stanovisko hlavného kontrolóra mesta, ktorý 
odporučil návrh záverečného účtu bez výhrad. 



 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Hlavný kontrolór – upozornil, že v správe nezávislého audítora Mesto Zlaté Moravce 
nesprávne vykázalo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Modernizáciu 
školy Pribinova vo výkaze ziskov a strát, čím došlo skresleniu výnosov budúcich období 
o 501 000 €. V súvahe nie je vykázané zaradenie uvedeného majetku do používania 
v ocenení 686 074 € na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia. 
Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2011 má nesplatené bankové úvery v objeme 1 702 134,38  
€ čo je 26,42 % zo skutočných bežných príjmov za r.2010.  Splátky  úverov v r.2011 boli 
vo výške 222 844 €, čo je  3,46 %.Tým je splnená podmienka  §17 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - max.60 % -ný  podiel úverového 
zaťaženia a 25%-ný podiel  splátok, zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
roku . 
V pôsobnosti mesta je zriadených 6 príspevkových organizácií, ktorým bolo 
poskytnutých z rozpočtu mesta  1 378 348 € , čo je o 1 433 852 € menej ako v roku 2010. 
Mestská nemocnica nespĺňa podmienky príspevkovej organizácie, keď príspevková 
organizácia môže byť len právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných 
nákladov je pokrytých tržbami. V zmysle novely zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy musia byť jej právne pomery zosúladené so zákonom do 
31.12.2014. 
Nemocnica za rok 2011 dosiahla stratu - 70 601 €. Aj keď bola v plnej výške spôsobená 
vytvorením rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov došlo aj k nenaplneniu 
príjmov z dôvodu zrušenia oddelenia ODCH. Preto je naďalej potrebné hľadať 
perspektívne riešenie ekonomického fungovania nemocnice.  
Mestský podnik Službyt už dlhodobo nespĺňa podmienky príspevkovej organizácie a jej 
právne pomery mali byť zosúladené so zákonom do 31.12.2006 a taktiež je nepriaznivá 
situácia v m.p. Službyt je  v pohľadávkach /odberatelia 215 tis. Eur, nájomníci 428 tis. 
Eur/. 
Záhradnícke služby m.p. dosiahol v roku 2011 zisk z hlavnej činnosti 66 € a celkový 
výsledok aj s podnikaním bol zisk + 2 465 €. 
Dlhodobým problémom v tomto podniku je vysoká úroveň záväzkov voči dodávateľom / 
celkove k 31.12.2011  240 005 € z toho 42 439 €  záväzky voči SP aZP/ , ktoré sa síce 
postupne splácajú, ale vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov , ktoré má podnik 
v priebehu  roka k dispozícii, vznikajú nové záväzky. 
Technické služby mesta dosiahol v roku 2011 stratu  z hlavnej činnosti - 245 773 €. 
Dokonca mu vznikla strata aj z podnikateľskej činnosti  - 51 056 € a podľa ustanovenia 
zákona č.523/2004 Z.z. by mal takéto podnikanie zrušiť. V podniku je potrebné 
uskutočniť dôslednú analýzu jeho ďalšieho ekonomického fungovania kompetentnými 
zodpovednými pracovníkmi organizácie a mesta a stanoviť opatrenia ,ako to dosiahnuť.   
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že popri úverovom zaťažení 26 %, správa plnenia celkových 
príjmov mesta, boli na úrovni o 15 % menej ako bolo naplánovaných a schválených. 
Súhlasil s názorom hlavného kontrolóra, že treba zostaviť systém a harmonogram 
prípravy rozpočtu na 2013.  



Poslanec Boršč – poznamenal, že na preštudovanie materiálu nebol čas a v budúcnosti 
by boli poslanci radi, aby materiály dostávali v časovom predstihu. Reagoval na 
vyjadrenie prednostu MsÚ ohľadne prípravy a schválenia rozpočtu, ktorý poslanci  
schválili, ale pripravili zamestnanci Mestského úradu.  
Prednosta MsÚ- reagoval na poslanca Boršča, že povedal, že Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje rozpočet a pripravuje úrad a jednotlivé organizácie, úrad nedával také výšky 
v daniach príjmoch, aké boli schválené, úrad iba dával určitý predpis. 
Poslanec Lisý – sa spýtal hlavného kontrolóra, či videl zmluvu s Prvou energetickou 
a teplárenskou spoločnosťou o dlhodobom prenájme a prevádzkovaní, modernizácií  
tepelného hospodárstva Mesta Zlaté Moravce, ktorá bola rozdaná poslancom MsZ. 
Zdôraznil, že Prvá energetická a teplárenská  spoločnosť neprevzala 10 zamestnancov 
a taktiež  im mesto vyplatilo odstupné vo výšky 2. mil. korún. 
Hlavný kontrolór – poznamenal, že nechápe, prečo sa pri záverečnom účte za rok 2011 
otvára tento problém. 
Poslanec Lisý – uviedol, že z toho dôvodu, že mestský podnik Službyt má zlý 
hospodársky výsledok. Upozornil, že v spomínanej zmluve chýba jeden článok. Požiadal 
hlavného kontrolóra, aby preveril pravdivosť tejto zmluvy a dal na poriadok. Ďalej 
podotkol, že sa mu nepozdáva riešenie straty Mestskej nemocnice a požiadal hlavného 
kontrolóra o vysvetlenie. 
Hlavný kontrolór – vysvetlil poslancovi Lisému, že vo výške 72 tis. € bola vytvorená 
účtovná rezerva a keby sa rezerva na dovolenky vyčerpala v roku 2012, tak by mala 
Mestská nemocnica zisk 2 tis. €. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila poslancovi Lisému, že predložené kópie zmlúv boli 
pripravené z originálu zmluvy, ktorá je zaevidovaná na Mestskom úrade a môže prísť 
nahliadnuť do zmluvy. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 
„Rozpočtové pravidlá mesta Zlaté Moravce“ (mat č. 250/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté 
Moravce č. /2012 „Rozpočtové pravidlá mesta Zlaté Moravce“. 



 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Ľubomíra Martinku, MBA, prednostu MsÚ, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že tento dokument je potrebný. Predložený návrh obsahuje 
všetky pojmy, systém zostavovania, harmonogram, povinné prílohy, ktoré sú taxatívne 
spracované, aby sa vedelo porovnávať, či organizácia má dostatok - nedostatok financií 
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Madola – uviedol, že v bode 4.4.1. mu chýba ustanovenie, že v prípade, že 
nebude v nasledujúcom období schválený rozpočet dodatočne.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že v zmysle zákona sa musí rozpočet schváliť do 31.12. 
bežného roku a v prípade že sa neschváli rozpočet do 31.12 v danom roku, tak nasleduje 
rozpočtové provizórium. 
 
Poslanci Hollý, Klučiar, Madola diskutovali o pripomienke poslanca Madolu. 
 
Poslanec Madola – navrhol ponechať predložené ustanovenie bodu 4.4.1. 
 
Poslanec Šepták – požiadal o vysvetlenie bodu 4.5.7. 
Prednosta MsÚ a Ing. Szobiová podali vysvetlenie k tomuto bodu. 
 
Poslanec Galaba – navrhol znenie bodu 4.5.7. nasledovne: 
 
a) v rámci programu do výšky 20 000 € 
b) medzi programami navzájom do výšky 20 000 € 
c) v rámci položiek do výšky 5 000 € 
 
Poslanec Galaba – požiadal o vysvetlenie bodu 4.15.2. a uviedol, že pri mestských 
podnikoch nie je položkový rozpočet a keďže mestské podniky budú mať stanovené, že si 
musia v rámci jednotlivých programov stanoviť určité finančné kritéria, chýba mu 
hranica, čo môže primátor schvaľovať v rámci programov. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že mestský podnik má niektoré položky schválené a niektoré 
nemá. V rozpočte je program a podprogram, v rámci podprogramu sú nejaké akcie a je to 
nezabezpečený výdavok a potrebuje urobiť túto činnosť z hlavnej činnosti bez schválenia 
Mestským zastupiteľstvom. 
 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká,Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 



Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté 
Moravce č. 5/2012 „Rozpočtové pravidlá mesta Zlaté Moravce“ 
 
  
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 18 
Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 (mat č. 263/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod, odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 
rozpočtovým opatrením č. 2/2012, zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2012 Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 a použitie Fondu rozvoja bývania Mesta Zlaté 
Moravce vo výške 9 500 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za 
neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 6,8,10 v Zlatých Moravciach a uložiť štatutárom 
príspevkových organizácii mesta spracovať rozpočet organizácie na rok 2012 podľa 
funkčnej a ekonomickej klasifikácie a predložiť prednostovi MsÚ a predsedovi finančnej 
komisie v termíne do 31.7.2012. 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Ľubomíra Martinku, MBA, prednostu MsÚ, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že ide o vážny dokument. V rámci materiálu do Mestského 
zastupiteľstva bol riaditeľom príspevkových organizácií uložený termín do 31.7.2012, 
z dôvodu, aby mohli materiál prerokovať komisie MsZ. Zostavovatelia návrhu sa snažili 
zreálniť rozpočet tak, aby sa zohľadnili reálne príjmy a celková konsolidácia rozpočtu na 
rok 2012. Po súčte bežného a kapitálového rozpočtu vychádza rozpočet vo výške 
6 469 929 € a oproti schválenému rozpočtu v minulom roku je súčasný rozpočet nižší o 1 
mil. €. V rámci bežných výdavkov sa zaviazali príspevkové organizácie a úrad 
viazanosťou 5 %. V záverečnej správe audítora na rozpočet na rok 2011 bolo 
skonštatované, že mesto má o 15 %  príjmov menej oproti schválenému rozpočtu 
a výdavky už boli naplánované. Nakoľko použitie fondu rozvoja bývania nebolo 



v rozpočte na rok 2012 plánované, sa predkladá návrh na čerpanie prostriedkov z Fondu 
rozvoja bývania vo výške 9 500 € na úhradu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za 
neodpredané byty na Kalinčiakovej ulici, ktorých vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce. 
Čaká sa na úpravu a záverečný účet štátu, aby sa skontroloval predpis Ministerstva 
financií v podielových daniach a na predloženie rozpočtu od príspevkových organizácií 
a aby sa mohla viazanosť preniesť na šetrenie a čísla neskôr upraviť.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Šepták – upozornil na závažnú skutočnosť v časti 09 – vzdelávania – 
všeobecný materiál z príspevku zákonných zástupcov a požiadal o vysvetlenie poníženia 
príspevku. 
 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že príspevok od rodičov bude použitý na nevyhnutné výdaje, 
riaditelia boli nato upozornení, pretože z rozpočtu sa im nedajú prideliť finančné 
prostriedky a zaviazali sa, že aby poplatky, ktoré vyberú od rodičov boli v skutočnosti 
využité na havarijné, nevyhnutné výdaje.  
 
Poslanec Madola – sa spýtal na položku služby v časti výdavky – výstavby, SOÚ, ŠFRB 
a požiadal o vysvetlenie navýšenia o 10 000 €. 
 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že s riaditeľom Technických služieb diskutoval 
o zabezpečení služieb na skládke, že je potrebné kazety zrekultivovať. Na základe 
dokumentu sa plnia určité objemy a kde je stav skládky v zlom stave. 
 
Poslanec Tonkovič – uviedol, že sa zúčastnil všetkých stretnutí pri pripravovaní tohto 
materiálu, hľadali sa riešenia na základe situácie aká je meste a taktiež položky 
v rozpočte sú upravené tak, aby bola obojstranná spokojnosť. Upozornil na katastrofálny 
stav ulice Palárikovej. 
 
Poslanec Hritz – uviedol, že taktiež sa zúčastnil rokovaní pri tvorbe rozpočtu mesta 
a vždy bol jeho návrh akceptovaný. Upozornil na katastrofálnu situáciu na ulici Novej 
v Prílepoch, kde sa z polí vylieva voda cez pozemky rodinných domov obyvateľov. 
Žiadali o vybudovanie odvodňovacieho rigolu, ktorý vinou Regionálnej správy ciest 
nebolo možné zrealizovať. 
 
Primátor mesta – súhlasil s názorom poslanca Hritza a návrh Regionálnej správy ciest 
považuje za nezmyselný.  
 
Poslanec Petrovič – sa spýtal na 5 % úsporu v poskytovaní príspevku pre mestské 
organizácie a či sa ušetrené prostriedky použijú pre vytypované športové a kultúrne 
organizácie. 
 
Prednosta MsÚ – podal vysvetlenie k otázke poslanca Petroviča. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 



 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 19  
Návrh  na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov (mat č. 264/2012- 
MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento návrh a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť a) návrh na prefinancovanie investičných akcií v roku 
2012, ktoré tvorí prílohu uznesenia podľa určených priorít, b) prefinancovanie 
investičných akcií z úverových akcií z úverových zdrojov prevzatím úveru do výšky 1 
mil. €, určiť 5 – člennú komisiu na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru, v zložení 3 
poslanci, 2 zamestnanci MsÚ a uložiť primátorovi mesta v zmysle prijatých záverov 
komisie vypísať výzvy bankovým subjektom na predloženie podmienok poskytnutia 
úveru. 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Ľubomíra Martinku, MBA, prednostu MsÚ, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Prednosta MsÚ – doplnil, že v tomto materiáli sa schvaľuje v bode b) úver do výšky 1 
mil. € na základe uznesenia Mestskej rady. Pri úprave rozpočtu v roku 2012 sa nové 
akcie investičného charakteru nezaradili z dôvodu, že nebol príjem a príslušná 
dokumentácia. Uviedol, že sa objavili projektové dokumentácie, ktoré boli nejakým 
spôsobom pripravené na realizáciu v zásobníku, ale to bolo vytknuté aj audítormi. 
Následne boli zvolaní predsedovia výborov mestských častí a kompletný návrh sa snažili 
pripraviť do maximálnej úverovej linky a preto vznikol prvý pracovný návrh do výšky 1 
mil. €. Pri prerokovaní s príslušnou komisiou sa hovorilo, že výška 1 900,000 € je vysoká 
a aby sa nešlo na úverové zaťaženie okolo 56 %. Návrh bol upravený, určil sa zásobník, 
ktorý je premietnutý vo finančnej čiastke hlavnými ekonomickými klasifikácií.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že poslanci nie sú proti predloženým akciám, ale výška úveru 
je  vysoká a v prípade, že v budúcnosti dôjde k havarijnej situácií, tak mesto nebude 
môcť zobrať ďalší úver, pretože prekročí plánovaný limit. 
 
Prednosta MsÚ – reagoval na poslanca Boršča a uviedol, že aj v správe hlavného 
kontrolóra a správe záverečného účtu je úverové zaťaženie na úrovni 26 % a aktuálne 



plnenie na úrovni 50 %. Myslí si, že toto posunie mesto do 50 % a je dôležité, že ako 
bude mesto ďalším rokom hospodáriť, pretože úverová linka sa bude vypočítavať 
z predchádzajúceho ukončeného roku. Zdôraznil, že úver by mal byť návratný a bol 
schopný sa niektorými akciami splácať. Navrhol, aby sa upravili cesty a chodníky od 
Golgoty po Mexicoplatz, vzniknú tam nové parkovacie miesta, ktoré by spoplatnením 
zarobili na splátky úveru. 
 
Poslanec Hollý – uviedol, že nie je proti úveru, ale v predloženom zásobníku mu chýbajú 
odhadované náklady na akcie. Navrhol nezaradiť okružnú križovatku pri kostole do akcii. 
Uviedol, že pred 6 rokmi bola spracovaná štúdia IBV Nábrežie za majerom a keby sa 
spracoval projekt a vybudovali inžinierske siete by malo z toho mesto návratnosť pri 
odpredaji pozemkov. Myslí si, že z parkovania sa návratnosť úveru nevráti. 
 
Prednosta MsÚ – reagoval na poslanca Hollého, že bol na rokovaní komisie, kde boli 
zverejnené sumy a vysvetlil, že zákon hovorí o tom, že stačí v zmysle ekonomickej 
klasifikácie hlavnej kapitoly uviesť sumár. Zdôraznil, že zákon o verejnom obstarávaní 
hovorí o určovaní predpokladanej sumy a čo by sa súťažilo, keby všetci záujemcovia 
dopredu vedeli sumy. Čo sa týka križovatky, tak komisia dopravy sa opakovane k tomu 
vyjadrovala, že je potrebná. Čo sa týka pešej zóny, tak v roku 2008 bol prijatý dokument 
z Krajského pamiatkového úradu o pamiatkovej zóne. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že na komisii a Mestskej rade boli sumy investičných akcií 
zverejnené z dôvodu súťaže. 
 
Poslanec Tonkovič – navrhol, aby sa do zásobníka dostali akcie, ktoré boli schválené 
v rozpočte v prípade, že budú nato finančné prostriedky. 
 
Poslanec Madola – navrhol, aby sa pracovná verzia priorít zosumarizovala do konca 
júla, v auguste by sa zvolalo pracovné stretnutie poslancov a materiál bol pripravený do 
septembrového Mestského zastupiteľstva. 
 
Prednosta MsÚ – požiadal poslancov o určenie termínu na predloženie priorít. 
 
Poslanec Šepták – navrhol, aby poslanci schválili realizáciu investičných akcií, ktoré 
budú pripravené do budúceho Mestského zastupiteľstva a aby sa neuzatvorila cesta na 
doplnenie iných akcií. 
 
Poslanec Šepták – navrhol znenie bodu b): prípravu a prefinancovanie investičných akcií 
z úverových zdrojov vo výške 1 mil. € a taktiež navrhol schváliť 5 – člennú komisiu. 
 
Poslanec Madola – navrhol znenie bodu a): realizáciu investičných akcií, ktoré tvoria 
prílohu uznesenia podľa určených priorít MsZ, ktoré budú prerokované a schválené 20. 9. 
2012 a navrhol členov komisie poslanca Galabu, Šeptáka, Rumanka. 
 
Poslanec Husár – sa spýtal, čo bude s vybudovaním kotolne v MŠ Žitavské nábrežie 
v prípade, že nebude schválený úver. 



 
Prednosta MsÚ – uviedol, že ide o havarijný stav a s dodávateľom sa v zmluve dohodne, 
že mu bude uhradené až po schválení úveru. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Šeptáka, doplniť bod 
b): 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  1 (Petrovič) 
 
Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací  návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Madolu, doplniť bod 
a): 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Hollého, ktorý navrhol, 
aby komisia na vyhodnotenie prijatia úveru bola doplnená o poslanca Škvareninu:  
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Hollý, Lisý, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  1  (Babocká ) 

 
 
Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací  návrh bol schválený. 
 
 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu v znení pozmeňovacích návrhov: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar) 
Proti: 1 (Petrovič) 
Zdržali sa : 0 



 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – udelil 10 – minútovú prestávku. 
 
K bodu 20 
Návrh na použitie finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených 
Mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat č. 265/2012-MsZ) 
 
Prítomným bolo premietnuté video o názoroch mamičiek k prevádzke detského centra. 
 
Primátor mesta – uviedol, že dal urobiť prieskum u občanov z toho dôvodu, že 
v Zlatých Moravciach chýba táto služba, o ktorú majú občania záujem a požiadal 
poslancov o podporenie tohto návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Petrovič – sa spýtal, že kto bude financovať stráženie detí, či  si budú 
financovať za službu mamičky alebo bude mesto niekoho zamestnávať. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že v meste máme zariadenie, ktoré je na okraji s tým, že 
mamičky tam musia byť s deťmi. Uviedol, že okrem vybudovania detského centra bude 
toto zariadenie poskytovať služby obyvateľom a v zariadení bude pobočka kancelárie 
prvého kontaktu. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že mamičky z materského centra sa vyjadrili, že pokiaľ by 
bolo mesto ochotné financovať túto službu, tak to budú robiť oni vo svojich priestorov. 
Zdôraznil, aby sa pri zamestnávaní uplatnili ľudia, ktorí majú s tým skúsenosti. 
Poslanec Galaba – sa spýtal autora ankety, koľko bolo oslovených respondentov a či 
boli všetky odpovede pozitívne. 
Ľubomíra Rosinská – uviedla, že bolo oslovených cca 50 respondentov, cieľová skupina 
boli mamičky a nestretla sa s negatívnymi ohlasmi. 
Poslanec Galaba – uviedol, že Mestská rada tento návrh prerokovala a odporučila na 
Mestské zastupiteľstvo, aby sa mohli k nemu vyjadriť aj ostatní poslanci.  
Poslanec Hollý – uviedol, že treba privítať túto aktivitu, z dôvodu, že sa zhodnotí 
majetok mesta. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že sa jedná o pozemok mesta kde je okolo 80 m² zabratých 
parkoviskom OD Tekov,  musí sa vyzvať majiteľa k plateniu nájomného alebo 
k odkúpeniu pozemku. Podľa jeho názoru ide o dobrý návrh na zveľadenie majetku, ktorý 
bol delimitačným protokolom v roku 1991 zo Službytu Nitra odovzdaný Mestu Zlaté 
Moravce. Ďalej uviedol, že primátor oslovil sponzorov, ktorí boli ochotní prispieť 
k tomu, aby mohlo toto centrum vzniknúť.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že 17 tis. € chýba Materskej škôlke na vybudovanie 
kotolne. 
Poslanec Madola – sa spýtal, či 17 tis. € stačí na vybudovanie centra a aká je 
predpokladaná cena.  
Primátor mesta – odpovedal, že celková suma je vo výške 34 tis. €. 
Poslanec Galaba – navrhol osloviť s anketou dôchodcov a zhodnotiť majetok klubu 



dôchodcov.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že dnes boli v Klube dôchodcov a mrzí ho, že 10 rokov 
nikoho netrápi nevhodné umiestnenie a nebezpečné prostredie z hľadiska strechy. 
Zdôraznil, že sa našlo náhradné riešenie na nový klub seniorov, ktoré nebude mesto stáť 
ani euro. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Madola, Babocká,Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
Nehlasoval: 1 ( Galaba ) 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 21 
Informácia o stave vymáhania pohľadávok (mat č. 249/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby podala informáciu 
o stave vymáhania pohľadávok.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že táto správa podáva  informáciu o pohľadávkach Mesta 
Zlaté Moravce, ktoré boli postúpené na vymáhanie. Neposkytuje informáciu o celkovej 
výške pohľadávok evidovaných v účtovníctve mesta. Daňové pohľadávky boli vlastnou 
činnosťou úradu zabezpečené, resp. vymožené nedoplatky od  októbra 2011  v celkovej 
sume 20 794  €. 
Nedaňové pohľadávky (najčastejšie ide o nedoplatky na nájomnom za prenájom 
nebytových priestorov a nedoplatky na úhradách za služby spojené s nájmom) vymáha 
Mestský úrad v súlade s Príkazom primátora mesta č. 5/2011., ktorý nadobudol účinnosť 
od 18.4.2011. Staré nedoplatky na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady evidované k 31.12.2010 boli k 30.4.2012 znížené o 166 335,61 €. 
Nedaňové pohľadávky (najčastejšie ide o nedoplatky na nájomnom za prenájom 
nebytových priestorov a nedoplatky na úhradách za služby spojené s nájmom). 
V rokoch 2011-2012 bolo súdnou cestou riešených  trinásť prípadov – celková výška 
pohľadávok predstavovala sumu 17.511,83 eur. V jednom prípade došlo k dohode 
o mimosúdnom vyrovnaní (2.711,56 eur), v jednom prípade sme uzatvorili s dlžníkom 
dohodu o zaplatení dlhu v splátkach (1.710,70 eur). V ostatných prípadoch boli súdom 
vydané rozhodnutia ukladajúce povinnosť dlžníka dlžnú sumu uhradiť. Keďže len 



v jednom prípade došlo k uhradeniu dlhu na základe právoplatného a vykonateľného 
platobného rozkazu (2.776,34 eur), podalo mesto vo zvyšných prípadoch návrhy na 
vykonanie exekúcie, pričom k dnešnému dňu bolo v rámci exekučného konania 
vymožených 1.344,12 eur. t.j. celková výška súdnou cestou vymáhaných pohľadávok  sa 
znížila o 8.542,72 eur. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká,Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 22 
Návrh na  schválenie  opatrení  na   zvýšenie    bežných   a    kapitálových    príjmov 
mesta   Zlaté Moravce (mat č. 267/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť opatrenia na zvýšenie bežných a kapitálových 
príjmov mesta Zlaté Moravce bez výhrad. 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Martinku, prednostu MsÚ, aby podal informáciu 
k predloženému návrhu. 
 
Prednosta MsÚ- uviedol, že o návrhu sa rokovalo na komisiách aj na Mestskej rade, 
v návrhu ide o to ako zvýšiť príjmy. Druhé opatrenie sa týka čiernych stavieb, do 31. 12. 
2012 chce dať mesto možnosť občanom Zlatých Moraviec, aby si v zmysle stavebného 
zákona usporiadali majetok, ktorý je nimi dlhodobo užívaný a je vo vlastníctve mesta 
a má výmeru do 150 m², v ojedinelých prípadoch do 250 m² a jedná sa pozemky pod 
domami, vchody.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať: 
 



Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  1 (Lisý) 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 23 
Informatívna správa o návrhu nakladania  s nehnuteľným majetkom vo  vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce  /viď. nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  
uvedený  v predloženom návrhu (mat č. 266/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému úradu predložiť návrh Mestskému zastupiteľstvu ako informatívnu správu 
o mestskom majetku a odporučila Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie 
informatívnu správu. 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Martinku, prednostu MsÚ, aby podal informáciu  
k predloženému návrhu.  
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že predložený materiál je zachytený na CD nosiči a zdôraznil, 
že je dôležité s týmto majetkom niečo robiť. Na septembrovom Mestskom zastupiteľstve 
by sa malo určiť taxatívne nakladanie s majetkom.  
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Madola – mal výhradu k budovám, v ktorých je pokrytý  nájom, že sú zaradené 
do dubiózneho majetku. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že materiál hovorí nielen o dubióznom majetku, ale aj 
o majetku dlhodobo nevyužívanom a kde náklady na opravy prevyšujú výnosy 
z prenájmu. 
 
 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba,  Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 2 (Lisý, Madola) 
Zdržali sa :  0 



 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
K bodu 24 
Návrh dodatku č.2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011, o poskytovaní 
sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat č. 232/2012- MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh dodatku. 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Martinku, prednostu MsÚ, aby podal informáciu  
k predloženému návrhu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že NR SR prijala novelizáciu zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách, s tým že uvedené zmeny nadobudnú účinok dňa 29. 6. 2012. Ďalej 
uviedol, že v prílohe 9 sa navrhujú úkony za opatrovateľskú službu podľa výšky 
dôchodku občana.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať za predloženú zmenu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25 
Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade 
realizácie nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín 
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti 
v rámci informovania mládeže. 
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky  v meste Zlaté Moravce (mat č. 233/2012-
MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento bod a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh. 



 
Primátor mesta – požiadal Ing. Danielu Šutkovú, referentku pre sociálne projekty 
a aktivačnú činnosť, aby podala informáciu  k predloženému návrhu.  
 
Ing. Šutková – uviedla, že obidva nízkorozpočtové projekty dopĺňajú činnosť a aktivity 
sociálnych projektov mesta, ktoré už sú v štádiu realizácie a v rámci týchto ťažiskových 
projektov je oblasť financovania nízkorozpočtových projektov neuznaným nákladom, 
čím sa vylučuje ich dvojité financovanie. 
1. projekt rieši zvýšenie informovanosti v oblasti základných ľudských práv a slobôd, 
skupín obyvateľstva ohrozených sociálnou vylúčenosťou v rámci zabezpečenia prevencie 
a riešenia sociálnej vylúčenosti.  
2. projekt je zameraný na spoločné riešenie a zlepšenie ochrany vlastníckych práv, 
verejného poriadku a dodržiavania pravidiel občianskeho spolunažívania. Žiadosťou 
mesto reaguje na množenie sa hlavne menších deliktov, výtržníctva, drobných krádeží, 
fyzických napadnutí.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Hollý – sa spýtal, čo sa očakáva od rómskej hliadky. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že od rómskej hliadky sa očakáva poriadok na ulici 
1. mája, v meste a v Chyzerovciach a taktiež sa bude starať o svoju komunitu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektu ZŠ 
Pribinova  Zlaté Moravce z rozpočtu mesta (mat č. 234/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala žiadosť a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť.  
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Hollú, vedúcu oddelenia spoločného školského úradu, 
aby podala informáciu  k predloženému bodu. 
 
Mgr. Hollá – uviedla, že Základná škola Pribinova uskutočnila modernizáciu základnej 
školy spolu s prestavbou a prístavbou budovy školských dielní. V rámci projektu 
„Modernizácia základnej školy“  bol vypravovaný aj projekt  na rekonštrukciu 



športových plôch pri základnej škole. Súčasný športový areál sa začal budovať zhruba 
pred štyridsiatimi rokmi. Vybudovaním športových plôch by sa skompletizovala 
vybavenosť školy. Mesto by získalo objekt, ktorý by slúžil nielen žiakom školy, ale aj 
občanom mesta. V uvedenom športovom objekte  by sa mohli uskutočňovať aj mestské, 
obvodné a iné športové súťaže a  podujatia. Na rekonštrukciu športových plôch pri 
základnej škole sa budú žiadať finančné prostriedky v rámci rezervy kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na kapitálové výdavky vzniknutej 
havarijnej situácie.  
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27 
Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové  
kluby a zväzy z rozpočtu mesta (mat č. 235/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala a odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento návrh. 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Hollú, vedúcu oddelenia spoločného školského úradu, 
aby podala informáciu  k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Hollá – uviedla, že mesiaci máj prišli ešte 2 žiadosti o poskytnutie dotácie na 
podporu kultúry a športu: Gymnázium Janka Kráľa žiadal príspevok pre žiačky, ktoré 
cestujú na medzinárodnú olympiádu vo výške 620 €, Základná organizácia Jednota 
dôchodcov Slovenska, žiada príspevok na činnosť, na kultúrne akcie a zájazdy pre 
dôchodcov vo výške 1 500 €.  
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu doporučuje v budúcom roku vyčleniť zvlášť 
dotácie pre občianske združenia na voľno časové aktivity. 
Finančná komisia odporučila poskytnúť dotáciu pre Gymnázium J. Kráľa na financovanie 
vo výške 350 € a zobrala na vedomie dotáciu vo výške 500,00 € pre ZO Jednota 
dôchodcov Slovenska Zlaté Moravce. 
 



Primátor mesta  - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Petrovič – uviedol, že komisia mládeže, školstva, kultúry a športu obe žiadosti 
prerokovala a zamietla žiadosť Gymnázia Janka Kráľa s odôvodnením, nakoľko Mesto 
Zlaté Moravce nie je zriaďovateľom danej školy a schválila dotáciu vo výške 500 eur 
z rezervy komisie pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska.  
 
Primátor mesta – uviedol, že študentky sú v Amerike a poskytol im finančné 
prostriedky vo výške 400 €. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh, že Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím 
dotácie pre študentky Gymnázia Janka Kráľa a súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZO 
Jednota dôchodcov vo výške 500 €. 
 
Poslanec Škvarenina – podal pozmeňovací návrh, že Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo návrh na pridelenie dotácie a schvaľuje poskytnutie dotácie pre ZO Jednota 
dôchodcov Slovenska vo výške 500 €. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu. 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Tonkovič. 
 
 
K bodu 28 
Návrh na schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa  
nachádza  na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží 
-  treťom poschodí   bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. 
Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový 
byt) +  podiel      priestoru      na     spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  86647/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   
parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   
plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na     ktorom  je   
bytový dom postavený,  v  podiele  86647/3740077 k   celku   pozemku. 
Na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  



postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  23,40 m² pre  
Jozefa Mlynku a manželku Mariannu Mlynkovú, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 
953 01 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. 236/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Silviu Švajčíkovú, aby podala stanovisko Mestskej rady. 
 
Silvia Švajčíková – uviedla, že Mestská rada prerokovala tento návrh a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh. 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia majetku mesta, aby podala 
informáciu  k predloženému návrhu. 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu sa jedná o schválenie prevodu bytu z dôvodu 
hodného osobitého zreteľa. 
 
Poslanec Galaba – podal poslanecký návrh k spoločnej diskusii k bodom 28 – 39. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený poslanecký návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodom 28 – 39. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
K bodu 29 
Návrh na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)    
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m²,  ktorý sa nachádza v   k. 
ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej 
ulici  v Zlatých Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) pre  Helenu 
Podhányiovú, bytom: Štúrova ulica  1161/9, 953 01 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. 237/2012-MsZ) 



 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie zámeru  prevodu majetku mesta 
Zlaté Moravce v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v 
Zlatých Moravciach /za Mestskou poliklinikou/. Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa 
je, že sa jedná o časť pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 30 
Návrh na schválenie zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) – 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m², ktorý sa  nachádza v k. 
ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 
141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou 
poliklinikou/ pre  Ing. Richarda Molnára bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté 
Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, bytom: zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí    znení neskorších predpisov 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. 238/2012-
MsZ) 
 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta 
Zlaté Moravce v   lokalite za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov na 
Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou poliklinikou/. Dôvodom  hodným  
osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o  pozemok, ktorý je susediaci (funkčne 
prislúchajúci) s pozemkom v  podielovom spoluvlastníctve  žiadateľov. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



 
 
K bodu 31 
Návrh na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -      
prevodu  častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 
208 m², ktoré sa nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom 
v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne 
overeným Ing. Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom 
Drienovským -  Geodetická odborná kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  
Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou 
Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať nasledovné parcely, parcela KN 
registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere  100 m² a parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m2:pre   Ing. Jana Štrbu, bytom: 
Hviezdoslavova 1781/18,  953 01  Zlaté Moravce a manželku  Františku Štrbovú, 
bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce /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. 
(mat č. 239/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v minulom zastupiteľstve bol schvaľovaný zámer, jedná sa 
o okrajovú časť a nenarúša v lokalite Nábrežie za majerom, budúce rozparcelovanie 
mestských pozemkom na individuálnu bytovú výstavbu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13(Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 32 
Návrh na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté  
Moravce na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č.40/1964  
Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného   
osobitného zreteľa  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov - zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely 
KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: ostatné  plochy; celková 
výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m², ktorý  sa nachádza v  k. ú. Zlaté 
Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach - za nehnuteľný majetok, ktorý 
je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 3725) → Vojtech Fintor  a   
manželka   Jana  Fintorová,  Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce - časť 



pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere približne  202 m² a  časť 
pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach (mat č. 240/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu sa schvaľuje zámer zámeny mestských pozemkov 
za pozemky vo vlastníctve manželov Fintorových. Jedná sa o lokalitu na Robotníckej 
ulici v zúženej časti v tenisovým kurtom.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu 33 
Návrh na schválenie zámeru prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) 
spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  
k skleníkom  Záhradníckych služieb/ pre  Vojtecha Fintora,  a manželku Janu 
Fintorovú, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 01  Zlaté Moravcez  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    
obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č. 241/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie zámeru prevodu majetku mesta 
Zlaté Moravce. Komisia správy majetku mesta sa vyjadrila, že súhlasí s odpredajom.  
Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov, ktorý užíval viac ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



K bodu 34  
Návrh na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  
spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  
(druh pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   
ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých 
Moravciach pre   Pavla Povodu, a Máriu Povodovú, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 
953 01 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. 242/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie zámeru prevodu majetku mesta, 
spôsobu prevodu časti pozemku, ktorý  sa nachádza na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých 
Moravciach z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa   
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35 
Návrh na zrušenie uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č.  187/2011  z  10.  
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  
10.11.2011 (mat č.243/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že týmto uznesením bol schválený prenájom časti mestského 
pozemku za druhým činžiakom na ulici 1. mája. Dôvodom  osobitného  zreteľa   je, že sa 
jedná o prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa nachádzajú pod garážami /bez 
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sú majiteľmi bytov a majú trvalý pobyt 
na uvedenej adrese , prípadne iba majiteľmi bytov. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



K bodu 36 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Zlaté  Moravce 
(LV č. 3453)pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  1100/186  (druh 
pozemku: zastavané plochy  a nádvoria  o   výmere  20 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. 
ú.  Zlaté Moravce  na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach   /vedľa  
BYTOVÉHO    DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže so 
súpisným číslom 3533  vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 5250)  pre Ivetu 
Svetlanskú, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce (mat č. 
244/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie prevodu nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta  Zlaté  Moravce, pozemku, ktorý sa nachádza  na Ul. Hviezdoslavovej 
v Zlatých Moravciach   /vedľa  BYTOVÉHO    DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže so súpisným číslom 3533  vo   vlastníctve  žiadateľky. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13(Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 37 
Návrh na schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá 
sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 
/druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   
Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta 
Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  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. 245/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie prenájmu pošty v Prílepoch. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že nebytové priestory sú určené na 
prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, na zachovaní ktorých má záujem výbor 
mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia tejto mestskej  časti    /uvedená  prevádzka  je  
pre   jej   prevádzkovateľa  dlhodobo   stratová/ a pri schválení prenájmu za 1 €/rok,  
prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie na nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho 
pôvodnej výške/ do bežnej údržby prevádzky „Pošty“. 
 



 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 38 
Návrh na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce  
(LV č. 5417 ) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  (druh 
pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. 
ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže    so    súpisným    číslom    2850     vo     vlastníctve    
žiadateľov  (LV č. 5313)  pre Ing. Ľubomíra Candráka,  a manželku Evu 
Candrákovú, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté Moravce,  
spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a   
 využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou (mat č. 255/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie prevod pozemku pod rádovou 
garážou v lokalite Nábrežie za majerom. Prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením a   
využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 39  
Návrh na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce  
(LV č. 5417 ) →  schválenie prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. 
parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  
ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých 
Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  



2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)  pre Evu Juríkovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. 
b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   
so   stavbou (mat č. 254/2012-MsZ) 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie prevod pozemku pod rádovou 
garážou v lokalite Nábrežie za majerom. Prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením a   
využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 40 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 (mat č. 228/2012-
MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Borkoviča, hlavného kontrolóra, aby podal informáciu 
k predloženej správe. 
 
Hlavný kontrolór – uviedol, že všetky oficiálne správy a zápisy z kontrol sú uložené 
u Hlavného kontrolóra mesta a sú k dispozícii k nahliadnutiu. 
Kontroly sa uskutočňovali v súlade so zákonnými opatreniami  a v úzkej súčinnosti so 
štatutárnymi zástupcami a ostatnými zodpovednými pracovníkmi mesta a mestských 
príspevkových a rozpočtových organizácií. Nevznikali žiadne problémy s prípravou 
a odovzdaním vyžiadaných potrebných materiálov na kontrolu. Všetky správy z kontrol 
a kontrolné zápisy boli po ukončení kontroly prerokované medzi kontrolným orgánom 
a kontrolovaným subjektom a všetky podpísané. Prípadné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov zistených pri kontrolách boli vždy prekonzultované a následne bolo 
kontrolované ich plnenie.  
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 

 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 



Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
K bodu 41 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2012 (mat č. 229/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Borkoviča, hlavného kontrolóra, aby podal informáciu 
k predloženému plánu kontrol. 
 
Hlavný kontrolór – informoval o pláne kontrolnej činnosti na rok 2012. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Hollý – sa spýtal, či Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol alebo berie 
na vedomie. 
Hlavný kontrolór – odpovedal, že plán kontrolnej činnosti Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom bode: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený plán kontrolnej činnosti bol schválený. 
 
 
K bodu 42 
Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  - ZSE Distribúcia, 
a.s. (IBV Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č. 253/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby podala informácie 
k predloženému bodu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že tento návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu 
z dôvodu, že predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, v ktorom sú 
uvedené pozemky, na ktorých má byť vecné bremeno zriadené, je potrebné doplniť 
o ďalšie pozemky.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 



Za: 13 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Hollý, Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený dodatok k zmluve bol schválený. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Hritz. 
 
 
K bodu 43 
Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve – ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. 
(mat č. 230/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby podala informácie 
k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že pri realizácii uvedeného zámeru bola zo strany uvedenej 
spoločnosti predložená požiadavka o uzatvorenie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, 
ktorou majú byť usporiadané medzi Mestom Zlaté Moravce a touto spoločnosťou vzťahy 
tak, aby spoločnosť, ktorá investuje finančné prostriedky do prístavby stolnotenisovej 
haly v budove CVČ, ktorá bude majetkom mesta, mohla tieto priestory po dobu 20 rokov 
užívať za nájomné vo výške 1,- euro, čo by zohľadnilo výšku vložených investícií. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 12 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hollý, 
Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
K bodu 44 
Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
(mat č. 231/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal PhDr. Mariána Tákača, náčelníka Mestskej polície, aby podal 
informáciu k predloženému bodu. 
 
Náčelník MsP – uviedol, že na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 
26.4.2012 poslanci Mestského zastupiteľstva žiadali predložiť podpísanú zmluvu 
o spolupráci pri výkone úloh Mestskej polície na území obce Topoľčianky. Komisia 
ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitosti pri MsZ odporučia predložiť 
zmluvu na Mestské zastupiteľstvo. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 



 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hollý, 
Lisý, Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa :  0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu 45 
Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby : Obytný súbor 
na Ďateliniskách (mat č. 251/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Martinku, prednostu MsÚ, aby podal informáciu 
k predloženému bodu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že materiál je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu ako 
informatívna správa, ktorá sa berie na vedomie. Ďalej informoval, že Krajský stavebný 
úrad potvrdil stavebné povolenie vydané Spoločným stavebným úradom a 
s podmienkami zosúladiť všetky stavebné náležitosti v zmysle pripravovanej zmeny 
a doplnkov ÚPN. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
 
 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 10 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, 
Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa : 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložené vyjadrenie zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 46 



Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. číslo 1688, 
orientačné číslo 6,8,10 (mat č. 252/2012-MsZ) 
 
Primátor mesta – požiadal PaedDr. Martinku, prednostu MsÚ, aby podal informáciu 
k predloženému bodu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že sa jedná o žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome 
Kalinčiakova ul., č. 6, 8, 10., ktorí žiadali o informovanie v Mestskom zastupiteľstve 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom bode: 
 
Za: 11 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Lisý, 
Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa : 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložené vyjadrenie zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 47 
Návrh na doplnenie členov výboru mestskej časti 4 
 
Primátor mesta – požiadal poslanca Vladimíra Klučiara, predkladateľa návrhu, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Klučiar – uviedol, že sa jedná o doplnenie členov výboru mestskej časti 4. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
  
Za: 11 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Lisý, 
Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa : 0 
 
Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 
 
K bodu 48 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pred Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo.  



 
Vystúpila pani Meňhartová, obyvateľka z bytového domu na ulici Kalinčiakovej,  ktorá 
sa vyjadrila k podlžnostiam mesta za mestské nájomné byty do fondu opráv. Uviedla, že 
bytový dom má úver a je existenčné dôležité, aby si mesto vyrovnalo svoje podlžnosti.  
Spýtala sa, že kedy bude urobený splátkový kalendár na 5 900 korún za úhradu do fondu 
opráv a či mesto bude od septembra systematicky platiť za mestské byty do fondu opráv. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že vedenie mesta vyvolalo rokovanie, ktorého sa zúčastnila aj 
pani Meňhartová. Zdôraznil, že do bytového fondu bolo dnes schválených 9 500 tis. € a 
od 1. júla budú mesačne do fondu opráv poukazované splátky vo výške 640 €. Riaditelia 
mestských podnikov musia pripraviť návrh oddlženia všetkých skutočností v zmysle 
auditu a predložiť správu do 20. septembra na rokovanie Mestského zastupiteľstva, aby 
poslanci Mestského zastupiteľstva mohli schváliť oddlženie týchto záväzkov. Čo sa týka 
ostatného dlhu musí materiál predložiť riaditeľ Službytu na rokovanie, pretože dnes 
v rámci návrhu rozpočtu sa musel zreálniť a skonsolidovať rozpočet mesta. 
 
 
 
K bodu 49 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho 
predniesť. 
 
Poslanec Galaba – sa vyjadril k listu zo dňa 9.1.2012, spisová značka 173/2012, ktorý 
bol adresovaný Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti. Citoval z listu, že Mesto 
Zlaté Moravce trvá na výpovedi o odpojení MŠ Žitavské nábrežie k 30. 6. 2012 
z dôvodu, že boli schválené finančné prostriedky na vybudovanie kotolne, rešpektujeme 
zákon č. 654 a uhradíme ekonomicky oprávnené náklady spojené s odpojením sústavy. 
Navrhol, aby mesto stiahlo výpoveď k 30. 6. 2012 a pokiaľ bude jasné, že úver sa 
schválil potom by sa požiadalo o výpoveď o odpojenie. 
Poslanec Boršč – navrhol požiadať Prvú energetickú a teplárenskú spoločnosť, aby 
súhlasila s odpojením neskôr.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že poslanci by mali zvážiť tieto skutočností a bolo by 
potrebné o tom hlasovať. 
Mgr. Sendlai – uviedol, že problém je v tom, že sa objednáva teplo a od septembra sa 
musí objednať určité množstvo tepla, aj škôlkám. Skončilo vykurovacie obdobie a z toho 
dôvodu energetik rozhodol, lebo neverí, že Prvá energetická a teplárenská spoločnosť 
objedná teplo v hlavnom mesiaci. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že v rozpočte boli schválené finančné prostriedky na 
vybudovanie novej kotolne a predpokladalo sa, že budú príjmy na budovanie kotolne. 
Z tohto dôvodu podal energetik mesta výpoveď a v zmysle zákona o energetike je 
výpovedná doba 6 mesiacov.  
Poslanec Petrovič – sa stotožnil s názorom poslanca Galabu a navrhol nájsť iné zdroje 
financovania vybudovanie kotolne mimo úveru. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že dokonca augusta sa v kapitálových príjmoch objaví 30 tis. 
€. Navrhol najskôr riešiť kanalizáciu v MŠ Kalinčiakova a poprosil poslancov, aby 



Mestské zastupiteľstvo schválilo, že odporúča Mestskému úradu realizovať havarijnú 
situáciu kanalizácie v MŠ Kalinčiakova ihneď. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o uznesení k bodu: Rekonštrukcia kanalizácie I. etapa 
MŠ Kalinčiakova 
 
Za: 11 (Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Lisý, 
Klučiar, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa : 0 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Prednosta MsÚ – informoval, že od 1. júla nebude nestránkový deň vo štvrtok, 
stránkové hodiny budú v pondelok utorok, štvrtok od 8:00 do 15:00 hod. v stredu od 8:00 
do 16:00 hod. a v piatok od 8:00 do 14:00 hod. Ďalej informoval, že dňa 4. 7. o 15:00 
hod. bude v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu workshop o bývaní. Ďalej 
uviedol, že na najbližšom Mestskom zastupiteľstve bude informovať poslancov 
o prípadnom sťahovaní Mestského úradu, ktoré je plánované k 1. 9.2013. Rekonštrukcia 
objektu bola vyčíslená vo výške cca 100 tis. €. Zdôraznil, že na objekt bývalého MsNV 
sú dve žaloby, prvou je žaloba pani Džmúrovej a Občianskeho združenia Stella ohľadne 
výpovede z nájmu a druhou je žaloba Mesta Zlaté Moravce o neuhradenie nájomného, 
ktoré je potrebné riešiť. 
 
 
K bodu 50 
Diskusia 
 
Primátor mesta – sa spýtal, ak majú poslanci k tomuto bodu niečo môžu predniesť.  
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa nevyjadrili k predloženému bodu. 
 
 
K bodu 51 

            Interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta – požiadal tých poslancov, ktorí chcú predložiť svoje interpelácie, aby 
sa prihlásili. 
 
Poslankyňa Babocká – sa spýtala, ako pokračuje výstavba hokejbalového ihriska. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že na stretnutí s predstaviteľmi hokejbalu sa dohodli 
a odsúhlasili zmenu, aby hokejbalového ihrisko bolo na ihrisku ZŠ Robotníckej a tým sa 
znižujú aj náklady výstavby hokejbalového ihriska. Na pôvodnom mieste by bolo 
potrebné robiť úložie a betonáž a tomto mieste je to urobené.  



Poslanec Lisý – uviedol, že na minulom zastupiteľstve interpeloval zástupcu povereného 
riaditeľa Technických služieb a požiadal ho, aby Mestskému zastupiteľstvu predložil 
správu kde sa podeli dva polievacie vozy z dvora Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce. 
Branislav Varga – uviedol, že to preverí a zašle písomnú odpoveď. 
Primátor mesta – uviedol, že pred dvomi rokmi bola stanovená komisia, ktorá sa mala 
vyjadriť k technickému stavu vozidiel, dali k tomu písomný návrh a polievacie vozidla 
boli dané do šrotu. 
Poslanec Šepták – interpeloval v súvislosti s bytovým domom Kalinčiakova podľa 
informácii prebieha súdne konanie vo veci, zrejme určovacej žaloby odpredania 25 
bytov, ktoré pred rokom inicioval, že je tam evidentný protiprávny stav. Požiadal 
o informáciu koľko ľudí podalo žalobu a aký je stav v konaní. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že žalobu podalo osem navrhovateľov zatiaľ prebieha 
dokazovanie. 
Poslanec Galaba – uviedol, že ho požiadal poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry o 
informáciu a požiadal vedenie mesta o písomnú odpoveď. Mest Zlaté Moravce dostalo 
z Okresnej prokuratúry Nitra, odoslané 7.6.2012 protest prokurátora proti opatreniu 
vydaním stavebného povolenia, kde prokurátor žiadal zrušiť prijaté opatrenie. Požiadal 
o informáciu, že aké opatrenie mesto v tomto prijalo. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že prokurátorský protest bol doručený, rieši sa šetrením, boli 
tam pochybenia. Jedná sa o oplotenie v Prílepoch pána Kabáta – PKP, v žiadosti bolo 
uvedené, že vlastníctvo má fyzická osoba, nie ako právnická, neskoršie predložený súhlas 
s oplotením, nebol doložený  adekvátny náčrt situácie kadiaľ oplotenie ide s technickým 
popisom aké bude oplotenie. Stavebníkovi bolo zo strany mesta vydané rozhodnutie, 
ktorý požiadal o zlegalizovanie a využil všetky náležitosti tak, aby bolo vyhovené 
protestu prokurátora. 
Poslanec Boršč – sa spýtal, či mesto počíta s plošnou deratizáciou v priestoroch pri 
domoch, ktoré obhospodaruje mesto s výnimkou  Bytového družstva a Službytu 
z dôvodu, že veľa občanov sa sťažuje na veľký výskyt potkanov. Bola zabezpečená 
deratizácia v priestoroch Bytového družstva a v okolí.  
Mgr. Sendlai – uviedol, že na základe pokynu bola v máji vykonaná celoplošná 
deratizácia vo všetkých mestských podnikoch a ostatnom majetku, ktoré obhospodaruje 
mesto. 
Poslanec Boršč – uviedol, že nebola dobre vykonaná deratizácia. 
Primátor mesta – uviedol, že deratizácia je vtedy účinná, keď sa udržuje poriadok.  
Poslanec Husár – požiadal na základe podnetov občanov o vyčistenie chodníka 
a opílenie stromov na ulici Mládeže. 
Poslanec Husár – interpeloval právničku MsÚ, že ako prebieha súdny spor s Ing. 
Skyvom. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že spor s Ing. Skyvom bol ukončený, súd dá náhradu priamo 
na mesto pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Navrhovateľ Ing. Skyva bol úspešný v tomto 
spore, je právoplatný rozsudok o nahradenie priamej vôle. 
 
 
 
K bodu 52 



Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Šepták – uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania zo 16. MsZ  konaného dňa 28. 6. 2012 boli premietané a postupne 
schvaľované Mestským zastupiteľstvom. 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 320/2012 
z 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.06.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Schválenie návrhovej komisie   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
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 Mgr. Pavla Šeptáka, za členov: p. poslanca 
Ing. Jozefa Škvareninu  a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta                prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 321/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
 
mat. č. 246/2012-MsZ 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. 
a Technickým službám mesta m.p.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 



p r e r o k o v a l o 
úpravu rozpočtu MSKaŠ a TSm   
  
s c h v a ľ u j e 
1. zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu a Technických služieb mesta presunom 

finančných prostriedkov na prevádzku zimného štadióna vo výške 55.000 € z príspevku 
zriaďovateľa 

2. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne: 
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu: 

    PR 10.4.  FK 08.1.0  640  Rekreačné a športové služby                                             - 55 000 € 
       PR 10.4.     FK 05.1.0  640  Nakladanie s odpadmi – príspevok TsM               + 55 000 € 
       Úprava vo výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu: 
       PR 10.1.1.     FK 08.1.0  720  Kapitálový transfer SŠZ –                                             - 3 000 € 
       PR 10.4. FK 05.1.0  720  Kapitálový transfer TsM                                                     + 3 000 € 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta               prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie č. 322/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
 
mat. č. 262/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Mestské kultúrne stredisko 
d) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 

2011 



e) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Správa 
športových zariadení  

f) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 
Správa športových zariadení 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
a) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Mestské kultúrne stredisko 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Správa športových zariadení           
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2011 

s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko za rok 2011 nasledovne: 
- zisk z hlavnej činnosti po zdanení vo výške 1.143,58 € nasledovne: 

- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 114,36 € 
- 90% vo výške 1.029,22 € použiť na údržbu priestorov MsKS 

c) hospodárenie príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011 
bez výhrad 

d) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadení za rok 2011 nasledovne: 
- zisk z hlavnej činnosti vo výške 144 € nasledovne: 

- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 14,40 € 
- 90% vo výške 129,60 € použiť na údržbu priestorov MsKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 



                 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 
 
 

 
Uznesenie č. 323/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 259/2012-MsZ 
Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Technické služby mesta 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 
Technické služby mesta     
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie  Technické služby mesta za rok 2011 

s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta za rok 2011 nasledovne:  
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 245.773 € vysporiadať z rezervného fondu vo 

výške 149.086 €, zvyšok straty vo výške 96.687 € zaúčtovať ako neuhradenú 
stratu  

- stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 51.056 € vysporiadať z rezevného fondu 
v plnej výške  51.056 €. 

 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 



 
 Ing. Peter Lednár, CSc.   PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta     prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie č. 324/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 258/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta za rok 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta 
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie  Záhradnícke služby mesta za rok 2011 

s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta za rok 2011 nasledovne:  
- 100% zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 66 €, po zdanení 65,31 € prideliť do 

rezervného fondu 
- 100 % zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2.399 €, po zdanení 1.736,33€ 

prideliť do rezervného fondu 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  



 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta               prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie č. 325/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 260/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
 
s c h v a ľ u j e 

a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 s výhradami 

b) usporiadanie výsledku hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 nasledovne: 
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 70.600,83 € vysporiadať takto: 502,91 € 

vykryť zo zisku z podnikateľskej činnosti, zostatok straty vo výške 70 097,92 € 
zaúčtovať ako neuhradenú stratu 

 -    zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 558,79 € rozdeliť 
nasledovne:  
                 10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 55,88 €  a 90% zo zisku   
                 použiť na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 502,91 €. 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  



T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.                    PaedDr. Ľubomír Martinka, MB 
     primátor mesta            prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 326/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 261/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 
2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie službyt 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Službyt 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Službyt  
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 s výhradami 
b) usporiadanie organizácie Službyt za rok 2011 nasledovne: 

- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.214,65 € rozdeliť 
nasledovne: 10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 1.121,46 € 
90% zo zisku na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 10.093,19 €, 

- zostatok straty z hlavnej činnosti vo výške 2.074,18 € zaúčtovať ako neuhradenú 
stratu  

 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  



 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.   PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 327/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 247/2012-MsZ 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
b) návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta za rok 2011 
c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2011 
d) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

mesta za rok 2011 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 
b) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

mesta za rok 2011 
 
s c h v a ľ u j e 
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 bez výhrad 
b) vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta vo výške 142.199 € nasledovne: 

podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené 
finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, 
rozpočtu EÚ, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 39.069 
€, konkrétne:  
 bežné výdavky pre MŠ Žitavské nábrežie vo výške 15.000 €, 



 bežné výdavky pre MŠ Kalinčiakova vo výške 15.000 €, 
 bežné výdavky pre Komunitnú sociálnu prácu vo výške 2.000 €, 
 bežné výdavky pre Dom opatrovateľskej služby vo výške 6.433 €, 
 bežné výdavky pre ZŠ na dopravné žiakov vo výške 636 €. 

c) rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu mesta vo výške 103.130 € sa vykoná 
takto: 
 do rezervného fondu sa prideľuje 30.939 €, 
 do fondu rozvoja bývania sa prideľuje 72.191 €. 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta               prednosta úradu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 328/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 250/2012-MsZ 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 
o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách mesta Zlaté Moravce  
 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 
mesta Zlaté Moravce  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 329/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 263/2012-MsZ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 

rozpočtovým opatrením č. 2/2012 
b) návrh na zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým 

opatrením č. 3/2012 
c) návrh na použitie Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce  
  
s c h v a ľ u j e 
a) zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým 

opatrením č. 2/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením 
č. 3/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu  

c) použite Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce vo výške 9.500,00 € na úhradu 
tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 
6,8,10 v Zlatých Moravciach 

 
u k l a d á 
štatutárom príspevkových organizácii mesta spracovať rozpočet organizácie na rok 2012 
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a predložiť prednostovi MsÚ a predsedovi 
finančnej komisie 
termín: 31.7.2012 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 330/2012 



zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012  

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 264/2012-MsZ 
Návrh na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na prefinancovanie investičných akcií mesta z úverových zdrojov   
 
s c h v a ľ u j e 
a) realizáciu investičných akcií, ktoré tvoria prílohu uznesenia podľa určených priorít 

MsZ, ktoré budú prerokované  a schválené 20.09.2012  
b) prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 1 000 

000.€ 
  

u r č u j e  
šesťčlennú komisiu na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru v zložení: Mgr. Milan 
Galaba, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Viliam Rumanko , Ing. Jozef Škvarenina, PaedDr. 
Ľubomír Martinka, MBA a Ing. Iveta Szobiová  
 
u k l a d á  
primátorovi mesta v zmysle prijatých záverov komisie vypísať výzvy bankovým 
subjektom na predloženie podmienok poskytnutia úveru 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 

Ing. Peter Lednár, CSc.               PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie č. 331/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 265/2012-MsZ 
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na zrušenie uznesenia č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008  
b) návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení 



c) návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy 
výmenníkovej stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu  

 
r u š í 
uznesenie č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008 
 
s c h v a ľ u j e 
1. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 

vybudované energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových 
výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy výmenníkovej stanice č. 3 na 
Duklianskej ul., parc. č. reg. C 1364/1 na prevádzku centra poskytujúceho služby 
obyvateľstvu zo strany mesta 

2. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy 
výmenníkovej stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu  

3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne: 
Úprava v príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
312005- Transfer v rámci verejnej správy z FNM SR  +   17.020,88 € 
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0   717002- Rekonštrukcia a modernizácia   +   17.020,88 € 

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta        prednosta úradu 
 
 
 
 

 
 
 

Uznesenie č. 332/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 249/2012-MsZ 
Informácia o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia 
a vymáhania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania  



 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania   

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 333/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 267/2012-MsZ 
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta 
Zlaté Moravce   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté 
Moravce   
 
s c h v a ľ u j e   
opatrenia na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté Moravce, konkrétne: 

1. opatrenie bez výhrad  
2. opatrenie bez výhrad  
3. opatrenie bez výhrad  

 
 

Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta         prednosta úrad 
 
 



 
Uznesenie č. 334/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 266/2012-MsZ 
Informatívna  správa   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný 
majetok a majetok, pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  
a následnom  návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu  správu   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok 
a majetok, pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  a  následnom  
návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom  
 
b e r i e     n a    v e d o m i e  
Informatívnu  správu   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok 
a majetok, pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  a  následnom  
návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom  

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie č. 335/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 232/2012-MsZ 
Návrh dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 



 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.  

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.      PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie č. 336/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 233/2012-MsZ 
Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade 
realizácie nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín 
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti 
v rámci informovania mládeže. 
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie spolufinancovania z  vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie 
nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov 
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci 
informovania mládeže. 
2.  Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce. 
 
s c h v a ľ u j e  
a) V prípade úspešností žiadostí oboch projektov, ich realizáciu v roku 2012. 
b) Spolufinancovanie projektov z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, nasledovne: 
1. Projekt: Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín 
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti 
v rámci informovania mládeže, vo výške 133,18 EUR      2. Projekt: Zriadenie rómskej 
občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce, vo výške 264,55 EUR.  
V prípade úspešnosti projektu financovanie mzdových výdavkov dvoch pracovníkov 
rómskej občianskej hliadky, na polovičný pracovný úväzok: Mesačná hrubá mzda 200 



EUR/1 pracovník (práca na dohodu) v roku 2012. V rámci rozpočtu roku 2012 budú 
peňažné zdroje čerpané zo zdrojov, ktoré boli plánované na projekt protipovodňových 
opatrení, par. 50J, ktorý nebol v roku 2012 realizovaný.  

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 337/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 234/2012-MsZ 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolu financovanie projektu ZŠ 
Pribinova 1, Zlaté Moravce z rozpočtu mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
žiadosť Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce  o nenávratný finančný príspevok na 
spolu financovanie projektu z rozpočtu mesta na rekonštrukciu športových plôch pri 
základnej škole 
 
s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce  z rozpočtu 
mesta podľa predloženého návrhu. 

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 338/2012 



zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 235/2012-MsZ 
Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové 
kluby a zväzy z rozpočtu mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby 
a zväzy z rozpočtu mesta 
 
s ch v a ľ u j e   
poskytnutie dotácie pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska vo výške 500,00 EUR. 

  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 339/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 236/2012-MsZ 
Návrh na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa 
nachádza  na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového 
domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   
v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel      priestoru      na     
spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu   86647/3740077 +  



spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela 
registra „C“,  druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², 
k. ú.  Zlaté  Moravce,    na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v  podiele  
86647/3740077 k   celku   pozemku (na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    
pozemku:  zastavané   plochy   a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté 
Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   výmera    pripadajúca  
k spoluvlastníckemu podielu  23,40 m²) 
 pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, bytom:  Tekovská   č.  

3027/53, 953 01 Zlaté Moravce  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne byt č. 33 /E4/ na štvrtom  
nadzemnom podlaží - treťom poschodí   bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027  
na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový 
byt) +  podiel  priestoru na     spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu      86647/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“,     druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  
o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce, na  ktorom  je bytový dom postavený,  v 
 podiele  86647/3740077   k   celku   pozemku (na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    
druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté 
Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   výmera    pripadajúca  
k spoluvlastníckemu podielu 23,40  m²) pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu 
Mlynkovú, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 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  
za cenu  27 688,36 €   /834 139,50 Sk/    
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia   bytu  
 s podmienkou, že v prípade ak do 90 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 
vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel      priestoru      na     spoločných     
častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu      86647/3740077 +  spoluvlastnícky    



podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,     druh   
pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,    
na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v  podiele  86647/3740077   k   celku   
pozemku (na  pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   
a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  23,40  m²) pre  
Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
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 za cenu  27 688,36 
€     
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia   bytu  

s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.   

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.       PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
                                           Uznesenie č. 340/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 237/2012-MsZ 
Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m²,  ktorý sa nachádza v   k. 
ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej 
ulici  v Zlatých Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) 
 pre  Helenu Podhányiovú, bytom: Štúrova ulica  1161/9, 953 01 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  
 
p r e r o k o v a l o 



návrh na  schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   
v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v Zlatých 
Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) pre  Helenu Podhányiovú, bytom: 
Štúrova ulica  1161/9, 953 01 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 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa  o pozemok, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky 

/s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 
145/2/ 

 
s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  spôsob  prevodu  pozemku 
parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach  - za Mestskou 
poliklinikou (LV č. 2038) pre  Helenu Podhányiovú, bytom: Štúrova ulica  1161/9, 953 
01 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 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa  o  pozemok, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky 

/s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 
145/2/ 
 

Zlaté Moravce, 28.6.2012   
 
              Ing. Peter Lednár, CSc.   PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta     prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie č. 341/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 238/2012-MsZ 
Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m², ktorý sa nachádza v k. 
ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 
141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou 
poliklinikou/ pre  Ing. Richarda Molnára, bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté 



Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté 
Moravce (4/8) 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  
p r e r o k o v a l o 
návrh na  schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  201 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   
v   lokalite za pozemkami v podielovom  spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; 
pozemky parcely KN registra „C“, č. p. 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých 
Moravciach /za Mestskou poliklinikou/  pre  Ing. Richarda Molnára, bytom: Štúrova 
548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, bytom: Štúrova 548/7,    
953 01   Zlaté    Moravce      (4/8) z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších 
predpisov, ktorým je,  že sa  jedná o pozemok, ktorý je susediaci (funkčne prislúchajúci) 
s  pozemkom   v    podielovom spoluvlastníctve žiadateľov /s pozemkami - parcely KN 
registra „C“, č. p. 141,142,143,144/ 
 
s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  spôsob  prevodu  pozemku 
parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  zastavané  plochy    a    
nádvoria) o výmere 201 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v  lokalite za 
pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN 
registra „C“, č. p. 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za 
Mestskou poliklinikou/ pre  Ing. Richarda Molnára, bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté 
Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce 
(4/8) 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je, že sa jedná o pozemok, 
ktorý je susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov /s pozemkami - parcely KN registra „C“, č. p. 141,142,143,144/ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
             
                                                   
          Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie č. 342/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



mat. č. 239/2012-MsZ 
Návrh na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  prevodu  
častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa 
nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  
a po odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná 
kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, 
overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať 
nasledovné parcely – parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  100 m² a parcela KN registra „C“,  č. 
parcely  2457/37 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  953 01  Zlaté Moravce 
a manželku  Františku Štrbovú, bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté 
Moravce /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. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  prevodu  
častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa 
nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  
a po odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná 
kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, 
overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať 
nasledovné parcely – parcelu KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  100 m² a parcelu KN registra „C“,  č. parcely  
2457/37 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  953 01  Zlaté Moravce 
a manželku  Františku Štrbovú, bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce 
/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 cenu 15,00 €/m², čo pri    celkovej       výmere    208 m²    bude    
predstavovať   sumu  3 120,00 €,  
  s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa o časti pozemku, ktoré sú  susediace s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov  
 uvedené časti pozemku budú slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na  pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
s c h v a ľ u j e 



3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  
prevod častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa 
nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  
a po odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná 
kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, 
overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať 
nasledovné parcely – parcelu KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  100 m² a parcelu KN registra „C“,  č. parcely  
2457/37 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  953 01  Zlaté Moravce 
a manželku  Františku Štrbovú, bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce 
/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 cenu 15,00 €/m², čo pri   celkovej   výmere   208 m²    bude    
predstavovať   sumu 3 120,00 € 
 s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa o časti pozemku, ktoré sú  susediace s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov  
 uvedené časti pozemku budú slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na  pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
                                                             
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 343/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 240/2012-MsZ 
Návrh   na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 
na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 



(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m², 
ktorý  sa nachádza  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV 
č. 3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  
Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce - časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 
362 m²)  o  výmere približne  202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 
m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na 
základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)–  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m²,    
ktorý  sa nachádza  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV 
č. 3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  
Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce  - časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 
362 m²)  o  výmere približne  202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 
m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach  
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 je: 
 mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 

rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom 
v zmysle STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku 
skleníkom Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom 
a súčasne prístup občanom mesta skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 

s c h v a ľ u j e 
zámer  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  zámennej 
zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m²,    
ktorý  sa nachádza  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    



 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV 
č. 3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  
Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce 
časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere približne  202 m² a  časť 
pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté 
Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach  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 je: 
 mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 

rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom 
v zmysle STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku 
skleníkom Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom 
a súčasne prístup občanom mesta skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 

 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie č. 344/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 241/2012-MsZ 
Návrh na schválenie zámeru prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – 
spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  
k skleníkom  Záhradníckych služieb/  
 pre  Vojtecha Fintora, a manželku Janu Fintorovú, bytom:  Robotnícka 47/A, 
953 01  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  
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  
spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté 



Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých Moravciach /smerom  k skleníkom 
Záhradníckych služieb/ pre  Vojtecha Fintora,  a manželku Janu Fintorovú, bytom:  
Robotnícka 47/A, 953 01  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 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/, ktorý užíval 
viac ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej 

s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  spôsobu prevodu pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    
o výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v 
Zlatých Moravciach /smerom  k skleníkom Záhradníckych služieb/  
 pre  Vojtecha Fintora, a manželku Janu Fintorovú,    bytom:  Robotnícka 47/A,   953 
01   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 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/, ktorý užíval 
viac ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                       
 
                                                                 
          Ing. Peter Lednár, CSc.      PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta     prednosta úradu 
 
 

Uznesenie č. 345/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 242/2012-MsZ 
Návrh na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  
spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  
(druh pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   
ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých 
Moravciach pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. 
Gajdošíkovú, nar. 25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 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  
p r e r o k o v a l o 
návrh   na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  
spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  (druh 
pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   ktorý  sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  
pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar. 
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 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 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť  pozemku si žiadatelia 
provizórne oplotili,  nachádza sa nej plynomer a elektromer ;  vybudované oplotenie  
je súbežné s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového 
základu. 

s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  spôsob prevodu časti 
pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  (druh pozemku:  ostatné 
plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. 
Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  
pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar. 
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 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 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť  pozemku si žiadatelia 
provizórne oplotili,  nachádza sa nej plynomer a elektromer ;  vybudované oplotenie  
je súbežné s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového 
základu. 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                                      
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta          prednosta úradu 
 
 

Uznesenie č. 346/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 243/2012-MsZ 



Návrh na zrušenie  uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č.  187/2011  z  10.  
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  
10.11.2011 
/Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)   -   
schválenie   prenájmu  častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 
(druh: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera  3 292 m² - pozemok, ktorý sa 
nachádza za bytovým domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom 
sú umiestnené garáže /bez pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov./ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zrušenie  uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011  z  10.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  10.11.2011 
 
r  u  š  í  
uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011  z  10.  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  10.11.2011 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                                      
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 

 
Uznesenie č. 347/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 244/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Zlaté  Moravce 
(LV č. 3453) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  1100/186  
(druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria  o   výmere  20 m²,  ktorý sa nachádza  
v  k. ú.  Zlaté Moravce  na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach   /vedľa  
BYTOVÉHO    DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže so 
súpisným číslom 3533  vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 5250)  pre Ivetu 
Svetlanskú, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce spôsobom  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    
tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou 
 



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
návrh    na   schválenie    prevodu     pozemku   vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce    
(LV  č. 3453)  /na   ktorom  sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa  súp.  č.  
3533 (LV č. 5250)  na Ul. Hviezdoslavovej   v   Zlatých   Moravciach/  →  pozemok  
parcely KN registra „C“,  č. parcely    1100/186   o   výmere  20 m²,  druh  pozemku:  
zastavané   plochy  a   nádvoria    pre   Ivetu Svetlanskú, bytom: Hviezdoslavova 
1848/42, 953 01  Zlaté Moravce /na  ktorom    sa   nachádza   budova   garáže   súp.  č.  
3533  v  jej  vlastníctve  (LV č. 5250)/,   podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  za   cenu    8,30   €/m2    s podmienkou, 
že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej 
zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
prevod    pozemku   vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce   (LV  č. 3453)  /na   
ktorom  sa   nachádza   budova   garáže  vo  vlastníctve žiadateľa na Ul. Hviezdoslavovej    
v   Zlatých   Moravciach/ → pozemok   parcely  KN  registra  „C“,  č. parcely    1100/186    
o   výmere  20 m²,  druh  pozemku:  zastavané   plochy  a   nádvoria   pre   Ivetu 
Svetlanskú, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce   /na  ktorom   sa   
nachádza   budova   garáže   súp.  č.  3533  v  jej  vlastníctve  (LV č. 5250) /, podľa   § 9a 
ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  za   
cenu    8,30   €/m2   s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto 
uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť. 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie č. 348/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 245/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá 
sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 



/druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   
Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta 
Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti 
– stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. 
Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska 
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, 
Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov na dobu  5 rokov  od 01.07.2012  do 30.06.2017   za  
nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce,  ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011   → 1,00  €/rok   
Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
- nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, 

na zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia 
tejto mestskej  časti    /uvedená  prevádzka  je  pre   jej   prevádzkovateľa  
dlhodobo   stratová/ 

- pri schválení prenájmu za 1 €/rok,  prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie 
na nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby 
prevádzky „Pošty“ 

 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
3653) -    prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – 
stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. 
Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska 
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, 
Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov   na dobu  5 rokov  od 01.07.2012  do 30.06.2017   za  
nájomné   v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce,  ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011   → 1,00  €/rok   
Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
- nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, 

na zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia 



tejto mestskej  časti    /uvedená  prevádzka  je  pre   jej   prevádzkovateľa  
dlhodobo   stratová/ 

- pri schválení prenájmu za 1 €/rok,  prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie 
na nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby 
prevádzky „Pošty“ 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie č. 349/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 255/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce 
(LV č. 5417 ) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  (druh 
pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  
k.ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže    so    súpisným    číslom    2850     vo     vlastníctve    
žiadateľov  (LV č. 5313)  pre Ing. Ľubomíra Candráka,  a manželku Evu 
Candrákovú, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté Moravce,  
spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a   
 využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
5417 ) -   schválenie  prevodu  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
2457/33  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)   o   výmere  19 m²,  ktorý sa 
nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých 
Moravciach /na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2850   
vo   vlastníctve  žiadateľov (LV č. 5313)/  pre   Ing. Ľubomíra Candráka, a manželku Evu 
Candrákovú, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté Moravce  spôsobom  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    
celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2 , s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od 



schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca 
účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 5417 )  -  prevod  
pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  (druh pozemku: zastavané 
plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  
v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach  /na   ktorom   sa    nachádza   
budova    garáže  so súpisným číslom  2850   vo   vlastníctve  žiadateľov (LV č. 5313)/  
pre   Ing. Ľubomíra Candráka, a manželku Evu Candrákovú, obaja bytom: 
Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté Moravce   
spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     
neoddeliteľný    celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2 , s podmienkou, že v prípade 
ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto 
uznesenie stráca účinnosť.  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 Ing. Peter Lednár, CSc.       PaedDr. Ľubomír Martinka, MB 
        primátor mesta     prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 350/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
mat. č. 254/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce 
(LV č. 5417 ) →  schválenie prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. 
parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  
ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých 
Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  
2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)  pre Evu Juríkovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. 
b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   
so   stavbou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 



Návrh  na  schválenie   prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV 
č. 5417 ) -  schválenie  prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa 
nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých 
Moravciach  /na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2848   
vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)/  pre Evu Juríkovú, bytom: Hviezdoslavova 
1799/32, 953 01 Zlaté Moravce  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou  za   cenu    
8,30   €/m2 s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia 
nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
prevod  nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 5417 )  -  prevod  
pozemku    parcely   KN   registra   „C“ , č. parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané 
plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  
v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach  /na   ktorom   sa    nachádza   
budova    garáže  so súpisným číslom  2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)/ 
pre Evu Juríkovú, bytom: Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce  spôsobom  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    
celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2  s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od 
schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca 
účinnosť.  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 351/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 228/2012-MsZ 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  



 
p r e r o k o v a l o 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                   
                                                                   
 Ing. Peter Lednár, CSc.       PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta     prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 352/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 229/2012-MsZ 
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
s ch v a ľ u j  e  
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                   
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 353/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 
mat. č. 253/2012-MsZ 
Návrh Dodatku k Zmluve o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - ZSE 
Distribúcia, a.s. (IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom 
Zlaté Moravce a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. 
etapa 
 
s c h v a ľ u j e 
návrh Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. 
etapa, predmetom ktorého bude vecné bremeno  spočívajúce v: 
a) zriadení a uložení elektroenergetických stavieb a zariadení 
b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii 
a akýchkoľvek iných stavebných úpravách elektroenergetických stavieb a zariadení a ich 
odstránení 
c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávnených a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným  na výkon povolenej činnosti, vrátane 
činností uvedených v bode a) a b) 
d) obmedzeniach vyplývajúcich zo zákona o energetike, vrátane povinnosti  strpieť 
ochranné pásmo elektroenergetických stavieb a zariadení podľa  § 36 zákona o energetike 
a to na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 
parc.č. 2275/2 zapísaný na LV č. 3453  a  parc. č. 5700/4 zapísaný na LV č. 5417.  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
                                                                     
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta        prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie č. 354/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 
mat. č. 230/2012-MsZ 
Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  - ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. 
(prístavba CVČ) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve - 
z dôvodu, že  Mesto Zlaté Moravce a spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. 
majú záujem na spolupráci na stavbe prístavby stolnotenisovej haly k budove Centra 
voľného času tak, že spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. predložila návrh a 
zaviaže sa financovať túto prístavbu v plnom rozsahu z vlastných finančných 
prostriedkov, návrh  Zmluvy o budúcej  nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. 
 
s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, 
IČO: 31440029, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú 
nachádzať v „novej“ prístavbe budovy Centra voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých 
Moravciach súpisné č. 2062, postavenej na pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 
2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2 (tzv. nová 
stolnotenisová hala), ktorej výstavbu bude v plnom rozsahu financovať spoločnosť  
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o.,  a to na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy 
za nájomné vo výške 1,- euro ročne. 
 
p o v e r u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi 
Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: 
Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029, predmetom ktorej bude budúci 
prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú nachádzať v „novej“ prístavbe budovy 
Centra voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062, postavenej na 
pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1353 m2 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úrad 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 355/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 231/2012-MsZ 
Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
                                  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                       
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie č. 356/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 251/2012-MsZ 
Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor 
na Ďateliniskách  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 
Ďateliniskách  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 
Ďateliniskách  
                                  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
                                                                       
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 



                 primátor mesta         prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 357/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
mat. č. 252/2012-MsZ 
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné 
číslo 6,8,10   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné 
číslo 6,8,10   
 
b e r i e  n a v e d o m i e  
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné 
číslo 6,8,10                                    
                                  
Zlaté Moravce, 28.6.2012                     
                                                                    
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta        prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 358/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Návrh na doplnenie členov výboru mestskej časti 4  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 



p r e r o k o v a l o 
doplnenie členov výboru mestskej časti 4 
  
s c h v a ľ u j e 
v súlade s § 31 štatútu mesta Zlaté Moravce doplnenie výboru mestskej časti 4 o členov z 
radov občanov: Jozef Zlatňanský, Vladimír Jakab, Miroslav Paluška, Rudolf Urbanovič, 
Rastislav Judin a Michal Buxar. 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta      prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 359/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Rekonštrukcia kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
o d p o r ú č a 
Mestskému úradu realizovať  rekonštrukciu kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova  
  
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
                 primátor mesta          prednosta úradu 
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