
 
 
 

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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 
 
Dátum konania:  18. októbra 2012 
 
 

  Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
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 Mestského   

 zastupiteľstva 
8.  Kontrola plnenie uznesení 
9.  Odpovede na interpelácie poslancov 
10.  Potvrdenie uznesenia č. 397/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva   

 v Zlatých Moravciach – Návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej   
             organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

11.  Potvrdenie uznesenia č. 398/2012 z 18.zasadnutia Mestského zastupiteľstva   
 v Zlatých Moravciach – Návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre   

             rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ 
12.  Potvrdenie uznesenia č. 399/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

 v Zlatých Moravciach – Návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady   
             a periodickej tlače – „Zlatomoravecké noviny“ 

13.  Potvrdenie uznesenia č. 400/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva   
 v Zlatých Moravciach – Odporúčanie MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi   

             mesta Petrovi Lednárovi predkladať informatívnu správu o činnosti primátora 
14.  Potvrdenie uznesenia č. 403/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva –  

 Návrh na zmenu územného plánu v zmysle doplnku č.4 
15.  Vystúpenia občanov 
16.  Rôzne 
17.  Diskusia 



18.  Interpelácie poslancov 
19.  Schválenie uznesenia 
20.  Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 19. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, ktoré začalo 18. októbra  2012 o 15,30 hod..   
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. – určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 
19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 18.10.2012.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 19. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 18.10. 2012: poslanca PaedDr. Dušana Husára 
a poslanca Ľudovíta Chládeka. 
   
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 18.10.2012 
sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva. 
Ďalej uviedol, že z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil poverený 
riaditeľ Mestskej nemocnice Michal Grujbár, ktorý vzhľadom na prebiehajúce rokovania 
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktoré prebiehajú celý tento týždeň v Bratislave 
na generálnom riaditeľstve sa nemôže zúčastniť dnešného zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva. Jedná sa o rokovania ohľadom zmlúv o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti na rok 2013 pre nemocnice v Nitrianskom kraji, nakoľko Všeobecná 
zdravotná poisťovňa odštartovala proces optimalizácie rozsahu zdravotníckych zariadení 
v Nitrianskom kraji.  
Skonštatoval, že v rokovacej miestnosti sú prítomní všetci poslanci Mestského 
zastupiteľstva a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie: poslanca Ing. Viliama Rumanku 



- za členov návrhovej komisie: poslanca Vladimíra Klučiara a poslanca Ing. Petra 
Lisého 

 
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 19 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Hollý, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, 
Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6 
Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 
 
Poslanec Galaba- podal faktickú poznámku, uviedol, že bol požiadaný bývalým 
prednostom MsÚ PaedDr. Martinkom, aby mohol informovať poslancov Mestského 
zastupiteľstva  a primátora mesta o dôvodoch jeho odchodu a veciach, ktoré súviseli 
s jeho odchodom. Na základe požiadavky bývalého prednostu navrhol prerušiť Mestské 
zastupiteľstvo. 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že pán Martinka nie je občanom Zlatých Moraviec a 
navrhol, aby podal informácie v bode Rôzne.  
 
Primátor mesta dal hlasovať o prerušení Mestského zastupiteľstva z dôvodu podania 
informácie od bývalého prednostu MsÚ Martinku: 
 
Za: 19 (Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Hollý, Tonkovič, Hritz, Husár, 
Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že návrh o prerušení Mestského zastupiteľstva bol 
schválený. 
 
Po skončení prestávky sa pokračovalo v rokovaní Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
 
Primátor mesta – podal návrh na doplnenie a zaradenie do programu rokovania 
dnešného Mestského zastupiteľstva, ako bod č. 10 – Splynutie mestských podnikov 
Technické služby, Záhradnícke služby a Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.. 



Požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby vysvetlila dôvody, prečo navrhuje tento 
bod prerokovať.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že poslanci na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 20.9.2012 schválili uznesením zrušenie mestských podnikov Technické 
služby, Záhradnícke služby a Mestské stredisko kultúry a športu a zriadili novú 
príspevkovú organizáciu Mestské služby mesta Zlaté Moravce. Poslanci uznesením 
zrušili tri mestské podniky a zriadili nový podnik, avšak medzi zrušovanými podnikmi 
a novovytvoreným podnikom nevytvorili žiadne väzby. Nastala situácia, že zamestnanci 
zrušovaných podnikov sa ocitli v stave neistoty. Na základe týchto skutočností bol zo 
strany mesta dopracovaný návrh na doplnenie týchto uznesení z dôvodu zachovania 
kontinuity, zodpovednosti voči zamestnancom mestských podnikov a zodpovednosti voči 
subjektom. Zdôraznila, že tento návrh je potrebné schváliť z dôvodu, aby oddelenie 
financií a rozpočtu mohlo začať pripravovať návrh rozpočtu novovytvoreného podniku. 
 
Poslanec Lisý – sa vyjadril, že sa nestotožňuje s predloženým návrhom a podal návrh, 
aby uvedený bod nebol zaradený do programu dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 
 
Poslankyňa Dubajová – podala poslanecký návrh o zaradenie bodu do programu ako 
bod č. 10– Návrh na zrušenie uznesenia č. 395/2012 z 18. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva konaného dňa 20.9.2012 – Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie 
Mestské služby mesta Zlaté Moravce. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o zaradení bodu do programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva: Splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby  
a Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
 
Za: 2 (Škvarenina, Šepták) 
Proti: 4 (Dubajová, Lisý, Madola, Vicianová) 
Zdržali sa: 13 (Babocká, Galaba, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hollý, Tonkovič, Hritz, Husár) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Poslanec Lisý – stiahol podaný návrh. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Dubajovej: 
 
Za: 19 (Babocká, Madola, Škvarenina, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Hollý, Tonkovič, 
Hritz, Husár) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



Poslankyňa Dubajová – podala poslanecký návrh na stiahnutie bodu č. 11 - Potvrdenie 
uznesenia č. 398/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach – 
Návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“ 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Dubajovej: 
 
Za: 18 (Škvarenina, Babocká, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Hollý, Tonkovič, Hritz, 
Husár) 
Proti: 1 (Galaba) 
Zdržal sa:0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Madola – podal poslanecký návrh na stiahnutie bodu č. 14 - Potvrdenie 
uznesenia č. 403/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach – 
Návrh na zmenu územného plánu v  zmysle doplnku č.4. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Madolu: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Madola, Galaba, Šepták, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, 
Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Holly) 
Proti:0 
Zdržali sa: 5 (Babocká, Dubajová, Husár, Hritz, Tonkovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o programe rokovania Mestského zastupiteľstva v znení 
pozmeňovacích návrhov: 
 
Za: 19 (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Hollý, Tonkovič, 
Hritz, Husár)  
Proti:0 
Zdržal sa:0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva 
v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený. 
 
 
 
 
 



K bodu 7 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 18. Mestského zastupiteľstva, aby 
podali stanovisko k tejto zápisnici. 
Poslankyňa Vicianová – uviedla, že zápisnicu si prečítala,  na znak súhlasu podpísala, 
ale do poznámky žiadala doplniť pripomienky poslanca Rumanku, ktoré mal poslať e-
mailom na sekretariát primátora. 
Poslanec Záchenský – uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
Poslanec Boršč – uviedol, že zápisnicu si prečítal na internete a zistil, že nie sú v nej 
uvedené všetky jeho diskusné príspevky. Požiadal, aby v budúcnosti boli v zápisniciach 
zaznamenané všetky diskusné príspevky. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že zápisnice z Mestských zastupiteľstiev sú rozsiahle, 
zachytávajú priebeh a podstatu rokovania. Zdôraznila, že zápisnica nie je doslovný prepis 
rokovania a taktiež overovatelia zápisnice môžu overiť správnosť zápisnice. 
  
K bodu 8 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 18. Mestského 
zastupiteľstva. 
 
Mgr. Horvát - informoval, že na 18. MsZ konanom dňa 20.9.2012 bolo prijatých 54 
uznesení, splnených bolo 30 , priebežne sa plní  19 a 5 uznesení nebolo podpísaných. 
 
K bodu 9 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ, na iné 
sa odpovedalo písomne a požiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že na minulom Mestskom zastupiteľstve v interpelácií žiadal, 
aby bol vchod v bytovom dome na ulici 1. mája č. 41, 43 a 40 lepšie označený. 
Primátor mesta – požiadal povereného riaditeľa Službytu, aby zariadil požiadavku 
poslanca Boršča. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že žiadal riaditeľa Mestskej nemocnice o zaslanie 
materiálov a poskytnutie informácie ohľadne röntgenového zariadenia, ale požadovanú 
informáciu nedostal. 
Primátor mesta – uviedol, že odpoveď na jeho interpeláciu mu bola zaslaná e-mailom 
zo sekretariátu. 
Poslanec Šepták – uviedol, že interpeloval povereného riaditeľa Mestskej nemocnice 
pána Grujbára v súvislosti zosúladenia skutočného stavu so stavom zákona o verejnom 
zamestnávaní, nakoľko vykonáva nezlučiteľnú funkciu konateľa v súkromnej spoločnosti 
a povereného riaditeľa príspevkovej organizácie. Zdôraznil, že na poslednom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva dostal zo strany povereného riaditeľa Mestskej nemocnice 



prísľub na stretnutie a podanie informácie, avšak stretnutie sa neuskutočnilo a 
protiprávny stav naďalej trvá. Zdôraznil, že to považuje za hrubé ignorovanie tohto stavu. 
 
JUDr. Vozárová – reagovala na vyjadrenie poslanca Šeptáka. Uviedla, že poverený 
riaditeľ Mestskej nemocnice predal súkromnú spoločnosť, ale záležitosti ohľadne 
zaregistrovania zmien na Obchodnom registri trvali dlhšie, ale  v súčasnosti poverený 
riaditeľ Mestskej nemocnice už nie je konateľom žiadnej súkromnej spoločnosti.  
 
K bodu 10 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 395/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta – požiadal poslankyňu Dubajovú, aby podala informáciu k navrhnutému 
bodu. 
 
Poslankyňa Dubajová – uviedla, že dôvod na zrušenie predmetného uznesenia je, že 
materiál neprešiel finančnou komisiou, nebol prerokovaný v Mestskej rade a podľa jej 
názoru ani nie je preukázaná ekonomická výhodnosť zlúčenia troch mestských podnikov, 
nakoľko podniky vykonávajú špecializovanú činnosť v prospech občanov a taktiež neboli 
zo strany občanov závažné pripomienky a z tohto dôvodu nie je dôvod mestské podniky 
rušiť. 
Primátor mesta – položil otázku poslancov, že prečo na minulom Mestskom 
zastupiteľstve navrhli zrušenie troch mestských podnikov a či o týchto veciach vtedy 
nevedeli. 
Poslanec Boršč – uviedol, že ide o zadosťučinenie v súvislosti s článkom v Infolistoch. 
Poslanec Husár – uviedol, že po rozhovore s riaditeľom Záhradníckych služieb 
a povereným riaditeľom Službytu sú mu niektoré skutočností týkajúce sa mestských 
podnikov známejšie.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že poslanci zrušili tri mestské podniky a zriadili nový podnik 
a žiadne väzby neboli odsúhlasené. Nakoľko z právneho hľadiska bolo potrebné doriešiť 
zapísanie a prevod práv a povinností novej organizácie bol zo strany vedenia mesta 
pripravený návrh na splynutie zrušených podnikov. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o zrušení uznesenia: 
              
Za: 18 (Škvarenina, Babocká, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Hollý, Tonkovič, Hritz, Husár) 
Proti:0 
Zdržal sa: 1 (Galaba) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 



K bodu 11 
Potvrdenie uznesenia č. 397/2012 z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach – Návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o potvrdení uznesenia: 
              
Za: 16 (Madola, Babocká, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Rumanko, Husár, Hollý, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar) 
Proti:0 
Zdržali sa: 2 (Hritz, Tonkovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 12 
Potvrdenie uznesenia č. 399/2012 z 18. Zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach – Návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady a periodickej 
tlače – „Zlatomoravecké noviny“ 
 
Primátor mesta – požiadal o premietnutie natočenej ankety k uvedenému bodu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Šéfredaktorka Rosinská – uviedla, že náklad Tekovských novín je v počte 750 ks 
a predá sa 520 výtlačkov. 
Poslanec Galaba – reagoval na premietnutú anketu, podľa jeho názoru je príspevok 
jednostranný a tendenčný. Reportáž nie je objektívna, bola natočená, že sa rušia 
Tekovské noviny a žiadne periodikum nevyjde, čo sa nezakladá na pravde a taktiež po 
tejto reportáži bude verejná mienka skreslená. 
 
Šéfredaktorka Rosinská – reagovala na vyjadrenie poslanca Galaba a uviedla, že pred 
touto anketou bol na infe zverejnený článok s dôvodovou správou poslancov. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že na komisii školstva, kultúry a športu jej členovia žiadali, 
aby neboli v Tekovských  novinách zverejňované politické témy a aby sa venovali 
obyčajným ľuďom a nie poslancom a ich hádkam. Podotkol, že nie je si istý, či sa bude 
vedieť zabezpečiť objektivita v novom periodiku. 
Primátor mesta – uviedol, že si treba touto anketou uvedomiť názory občanov o  
poslancov, ktorých volili. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že minimálne 70% oslovených v reportáži bolo zo 
zamestnancov mesta. Ďalej vyjadril nespokojnosť s tým, že nebol prizvaný na stretnutie 
s pánom Vozárom s Vego marketingu, ktorým sa vopred dohodol na stretnutí. Keďže on 
poukázal na tento problém chcel sa k nemu vyjadriť. Ďalej mal výhrady, že v 
Tekovských  novinách nie je daný priestor pre občanov a poslancov, ale iba pre primátora 
mesta. 



Poslanec Rumanko odišiel z rokovacej miestnosti. 
 
Poslanec Boršč – mal výhrady k očierňovaniu poslancov v Tekovských novinách. 
 
Poslankyňa Uhrinová – podala návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, s tým, že na 
stretnutí poslancov a za účasti šéfredaktorky a redakčnej rady sa toto vydiskutuje. 
Poslanec Petrovič – sa stotožnil s návrhom poslankyne Uhrinovej a pozval všetkých 
poslancov na zasadnutie komisie, ktorá je zvolaná na 24.októbra. 
Poslanec Husár – požiadal o zaslanie pozvánky na zasadnutie komisie školstva a kultúry 
všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva. 
JUDr. Vozárová – upozornila, že návrh nie je možné stiahnuť z programu rokovania, 
z dôvodu, že o bode sa už rokuje. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o tom, že sa nebude hlasovať o tomto bode programu 
a  bude sa pokračovať v rokovaní o nasledujúcom bode: 
          
Za: 14 (Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Husár, Hritz,  
Tonkovič, Hollý, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič) 
Proti: 1 (Babocká) 
Zdržal sa : 1 (Klučiar) 
Nehlasovali: 3 (Škvarenina, Rumanko, Šepták)   
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 13 
Potvrdenie uznesenia č. 400/2012 z 18. Zasadnutia mestského zastupiteľstva  
v Zlatých Moravciach – Odporúčanie MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi 
mesta Petrovi Lednárovi predkladať informatívnu správu o činnosti primátora 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o potvrdení uznesenia: 
 
Za: 13 (Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Madola, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, 
Lisý, Hollý, Tonkovič, Hritz, Husár) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 (Chládek, Petrovič, Babocká) 
Nehlasovali: 3 (Škvarenina, Rumanko, Šepták) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 



K bodu 14 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pred Mestským 
zastupiteľstvom aby sa prihlásili a vystúpili.  
 
Vystúpila pani Kováčová a prehovorila k poslancom Mestského zastupiteľstva. 
Pripomenula požiadavku obyvateľov bytového domu na Kalinčiakovej ulici na 
vyhradenie miesta pre sanitku, ktorá nemá kde zastaviť keď prichádza pre pacientov. 
Navrhla vyznačiť pred tri vchody značku zákaz zastavenia. Ďalej vyjadrila nespokojnosť 
s postojom poslancov, ktoré označila za historické divadlo v Zlatých Moravciach. 
Uviedla, že v tomto meste funkcionárči už  45 rokov, ale toto ešte nebolo, aby poslanci 
dali občanovi prednosť, ktorý navyše nie je občanom mesta a občania Zlatých Moraviec, 
ktorí platia dane museli čakať na pokračovanie Mestského zastupiteľstva. Zdôraznila, že 
na prestávku musí byť vážny dôvod. Požiadala redaktora z Nitrianskych novín pána 
Holúbeka, aby postoj poslancov zverejnil na titulnej strane v novín. 
 
K bodu 15 
Rôzne 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  
 
Poslanec Husár – sa vyjadril k postoju Mestského policajta pána Horného, ktorý bol 
pred dvoma týždňami v civile a strážil nezabezpečené vozidlo pri obchodnom dome 
Terno Jednota, pokiaľ sa nevráti majiteľka vozidla. Vyjadril týmto skutkom poďakovanie 
pánovi Hornému a požiadal redaktorov Tekovských novín a Infolistov, aby s ním urobili 
rozhovor. 
 
Poslanec Hollý  - sa vyjadril k poslednému vydaniu Infolistov, že bol šokovaný článkom 
o Ing. Chrenovej, ktoré nebolo podľa neho objektívne. Požiadal všetkých redaktorov, aby 
písali články do novín objektívne a pravdivo.  
 
Poslanec Galaba – reagoval na článok v Infolistoch týkajúci sa „pozemkovej mafii“ 
a prečítal znenie tohto článku. Požiadal šéfredaktorku Tekovských novín, aby odkázala 
redaktorom z Infolistov, že spomínaný článok je klamstvom a urážkou jeho osoby. 
 
K bodu 16 
Diskusia 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov, ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa nevyjadrili v tomto bode. 
 
 
 
 



K bodu 17 
Interpelácie 
 
Poslanec Husár – upozornil, že poverený riaditeľ Mestskej nemocnice mal predložiť 
pred dnešným zasadnutím Mestského zastupiteľstva poslancom a komisii projekt, 
v akých etapách sa má začať oprava tepelného hospodárstva v nemocnici a  finančnú 
analýzu, nakoľko podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice na minulom Mestskom 
zastupiteľstve sa nachádza tepelné hospodárstvo nemocnice v zlom stave.  
 
Primátor mesta – uviedol, že riaditeľ Mestskej nemocnice rokoval s odborníkmi z 
oblasti tepelného hospodárstva a dohodol sa s nimi, že do týždňa mu predložia 
vypracovaný  návrh riešenia tepelného hospodárstva v nemocnici. 
 
Poslanec Petrovič – upozornil, že v lokalite Ďatelinisko na ulici Slovenskej armády sú 
katastrofálne jamy na ceste a spýtal sa, či sa plánujú v najbližšej dobe jamy na ceste 
zasypať. 
 
Primátor mesta – uviedol, že vie o tom, bol sa tam dnes pozrieť s vedúcim oddelenia 
výstavby Bc. Nociarom. Požiadal povereného riaditeľa Technických služieb Vargu 
a vedúceho výstavby Bc. Nociara, aby zabezpečili zasypanie jám na ceste. 
 
Poslanec Boršč – podal návrh na označenie parkovacích miest pri pošte. 
 
Primátor mesta – informoval, že označovanie parkovacích miest sa bude riešiť na 
budúci týždeň. 
  
Poslanec Boršč – uviedol, že od pondelka prebieha odvoz biologicky rozložiteľného 
odpadu. Poznamenal, že v minulosti bol pristavený aj kontajner, do ktorého si mohli 
najmä starší ľudia odviesť stavebný odpad a železo a požiadal, aby boli tieto kontajnery 
umiestnené na vyhradených stanovišťach.  
 
Primátor mesta – uviedol, že na včerajšom stretnutí diabetikov sa pýtali na túto 
možnosť a požiadal povereného riaditeľa Technických služieb, aby sa k tomuto vyjadril.  
 
Poverený riaditeľ Technických služieb Varga – sa vyjadril, že vo VZN mesta je 
zakotvené len ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu. Potvrdil, že v minulosti bola 
možnosť si odviesť do pristavených kontajnerov aj stavebný odpad, ale na stanovišťach 
vznikali čierne skládky. V prípade, že budú mať starší občania takúto požiadavku, môžu 
sa obrátiť na Technické služby. Uviedol, že tento rok zabezpečili Technické služby pre 
občanov kontajnery len na uskladnenie biologický rozložiteľného odpadu a taktiež si 
v čase jesenného upratovania môžu občania Zlatých Moraviec pri preukázaní sa 
občianskym preukazom  bezplatne uskladniť stavebný odpad do 150 kg na skládku TKO. 
 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že stanovišťa nie je možné reálne odkontrolovať, 
aby kontajnery zapĺňali odpadom iba občania Zlatých Moraviec.  
 



Poslanec Madola – interpeloval povereného riaditeľa Technických služieb  
Položil otázku, že kedy sa uvažuje so spustením prevádzky Zimného štadióna a v akom 
stave riešenia je zabezpečenie roľby. 
 
Ing. Szobiová - uviedla, že financovanie zakúpenia roľby bolo navrhnuté 
prostredníctvom fondov mesta a členovia finančnej komisie na včerajšom zasadnutí 
neodporučili zakúpenie roľby a hradenie z prostriedkov fondov mesta.  
 
Poslanec Galaba – potvrdil slová Ing. Szobiovej. Uviedol, že finančná komisia zamietla 
nákup roľby za 30 tis. EUR aj z toho dôvodu, že prítomní poslanci si boli vedomí, že na 
minulom zastupiteľstve sa riešil spôsob na prenájom roľby. Prisľúbil členom hokejového 
klubu, že im sprostredkuje firmy, ktoré zabezpečujú prenájom. Členovia hokejového 
klubu oslovili a vybrali firmy na prenájom a predložené ponuky predložia poverenému 
riaditeľovi Technických služieb.  
 
Riaditeľ Technických služieb – potvrdil slova poslanca Galabu. Uviedol, že zo strany 
prezidenta hokejového klubu mu boli predložené dve ponuky na prenájom roľby, on 
taktiež oslovil jedného dodávateľa, ktorý mu cenovú ponuku zašle začiatkom budúceho 
týždňa. Uviedol, že otvorenie a prevádzka zimného štadióna súvisí s dodaním roľby 
a presný dátum otvorenia nie je momentálne známy. 
 
Poslanec Hollý – sa vyjadril k veľkokapacitným kontajnerom, v meste sú negatívne 
reakcie nato, že nie sú pristavené a chýbajú a taktiež nestretol cudzích ľudí, ktorí by 
zapĺňali tieto kontajnery. Ďalej reagoval na značenie parkovacích miest pri pošte a podľa 
jeho názoru treba začať značením až po zime.  
 
Poslanec Petrovič – navrhol spoplatnenie parkovania pred poštou, s tým že zisk 
z parkovania by sa použil na obnovenie parkovacích miest a navrhol, aby sa postupne 
začali realizovať investičné akcie, na ktoré sa zatiaľ úver neschválil. V prípade, že budú 
príjmy z parkovného a bude mesto schopné platiť úver, tak sa môže začať uvažovať 
o prijatí úveru. 
 
Primátor mesta – súhlasil s návrhom poslanca Petroviča a požiadal bývalého riaditeľa 
Technických služieb pána Kováča, aby podal informácie k výberu parkovného pred 
poštou za bývalej primátorky. 
 
Poslanec Galaba – sa vyjadril, že občanovi Kováčovi nebolo udelené slovo, nakoľko 
teraz sú interpelácie poslancov. 
Primátor mesta – sa vyjadril k neudeleniu slova občanovi Kováčovi. 
  
Poslanec Tonkovič – sa vyjadril, že sa na neho obracajú občania, ktorí sa sťažujú, že 
v poslednom čase dochádza k veľkému prísunu neprispôsobivých občanov do 
Chyzeroviec, ktorí nie sú pravdepodobne ani občania mesta a prichádzajú do 
nevyhovujúcich priestorov na bývanie. Občania Chyzeroviec sa boja chodiť vo večerných 
hodinách von. Tento problém už riešili na výbore mestskej časti. Požiadal o riešenie tejto 
situácie. 



Primátor mesta – sa vyjadril, že vzhľadom nato, že sa jedná o celoslovenský problém 
s neprispôsobivými občanmi, nie je nato jednoznačné riešenie a problém si vyžaduje 
dlhodobejšie riešenie.  
 
K bodu 18 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Klučiar - uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania z 19. MsZ  konaného dňa 18. 10. 2012 boli premietané a postupne 
schvaľované Mestským zastupiteľstvom. 
 
 

Uznesenie č. 418/2012  
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa 
18.10.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 19.zasadnutí MZ 
konanom dňa 18.10.2012 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                     primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 419/2012  
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
 
 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa 
18.10.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 



overovateľov zápisnice: p. poslanca Ľudovíta Chládeka a p. poslanca PaedDr. Dušana 
Husára 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                     primátor mesta 
 

Uznesenie č. 420/2012 
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa 
18.10.2012 
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 Ing. Viliama Rumanka 
za členov: p. poslanca Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Petra Lisého 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                     primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 421/2012 
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie uznesenia č. 395/2012 z 18. zasadnutia MZ  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa 
18.10.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie uznesenia č. 395/2012 zo dňa 20.09.2012 z 18. zasadnutia MZ  
v Zlatých Moravciach - Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie „Mestské služby 
mesta Zlaté Moravce“ a 
r u š í  
uznesenie č. 395/2012 zo dňa 20.09.2012 z 18. zasadnutia MZ  v Zlatých Moravciach - 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie „Mestské služby mesta Zlaté Moravce“ 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                     primátor mesta 



Uznesenie č. 422/2012 – potvrdenie uznesenia č. 397/2012 
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
Potvrdenie uznesenia č. 397/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých   
Moravciach konaného dňa 20.09.2012 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  19. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 18.10.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 
397/2012 z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 
20.09.2012, ktorým 
s c h v a ľ u j e:  

a) výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce a  Výzvu na verejné zverejnenie pre 
uchádzačov na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce (+ text č. 1 – Dôvodová správa), 

b) zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového 
konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce (+ text č. 2 – Dôvodová správa). 

c) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach + 1 
zástupca odborovej organizácie Mestskej nemocnice a 1 zástupca z radov 
odborníkov na problematiku zdravotníckeho zariadenie z radov zamestnancov 
Mestskej nemocnice. 

u k l a d á 
a) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditeľa 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 
Zlaté Moravce maximálne do termínu 30.11.2012 a uskutočniť prvé zasadnutie 
komisie dňa 09.11.2012 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach.  

b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť Výzvu na verejné zverejnenie pre 
uchádzačov na riaditeľa organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc., Zlaté Moravce bezodkladne v minimálne 3 printových médiách 
okresného, regionálneho a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke 
mesta Zlaté Moravce. 

d o p o r u č u j e 
Predsedníčke sociálno zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach Mgr. Denise Uhrinovej predložiť najneskôr do prvého zasadnutia 
výberovej komisie po prerokovaní so zamestnancami Mestskej nemocnice členov 
komisie z radov zamestnancov nemocnice a odborov 

 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                    primátor mesta 



Uznesenie č. 423/2012 – potvrdenie uznesenia č. 400/2012 
z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.10.2012 
 
Potvrdenie uznesenia č. 400/2012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých   
Moravciach konaného dňa 20.09.2012 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  19. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 18.10.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh odporúčania primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta 
Zlaté Moravce“ za predchádzajúce obdobie. 
o d p o r ú č a 
Primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta Zlaté Moravce“ za 
predchádzajúce obdobie v štruktúre denného harmonogramu s heslovitým popisom 
aktivít, rokovaní: dátum, obsah rokovania a s kým bolo rokovanie, stretnutia s občanmi 
pri riešení ich požiadaviek na úrade uvádzať len v počte vybavených v danom dni a na 
vyžiadanie MsZ dokladovať aj konkrétne.  
 
V Zlatých Moravciach, dňa 18.10.2012 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

K hodu 19 
Záver 

Primátor mesta uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 19. zasadnutia Meslo;;kého zastupiterstva 
a ukončil dnešné zasadnutie. 

Zlaté Moravcc 18. októbra 2012 

Zapísala: l~:~ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

{lovít Chládek 



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

Prezenčná listina 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 18. októbra 2012 

v Obradnej miestnosti Mestského strediska kultúry a športu 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Právnik Ms Ú: 
JUDr. Mária Vozárová 
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Poslanci MZ: 

1. Erika Babocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. I van Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. Ľudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klučiar 

10. Ing. Peter Lisý 
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12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 

19. Miroslav Záchenský 
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17. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PharmDr. Ivona Vicianová 
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Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

Michal Grujbár 

Branislav Varga 

Marián Tomajko 

Mgr. Peter Sendlai 

Bc. Peter Kereš 

Ing. Iveta Szobiová 

Ing. Jana Mesková 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. I van Jedľ ovský 

Ing. Michal Borkovič 

Emil Hudák 

Mgr. Danuša Hollá 

Ing. Miroslav Košút 

Bc. Renáta Kordošová 
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