
 

                             
 
 
 

 
 

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

Z á p i s n i c a  
 

zo 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  7. novembra  2013 
 

  Ospravedlnený:  Mgr. Pavel Šepták 
 
Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-28MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.6/2012 o dani z nehnuteľností (mat. 

č.2-28MZ-2013) 
11. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-28MZ-2013) 
12. Návrh na spolufinancovanie projektu „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“ 

(mat. č.4-28MZ-2013) 
13. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Komunitná sociálna práca v Zlatých 

Moravciach“ (mat. č.5-28MZ-2013) 
14. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014 (mat. č.6-28MZ-

2013) 
15. Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik na rok 2013 (mat. č.7-28MZ-2013) 
16. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 

podnik na rok 2013 (mat. č.8-28MZ-2013) 
17. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 (mat. 

č.9-28MZ-2013) 
18. Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 

Moravciach v roku 2013 (mat. č.10-28MZ-2013) 
19. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č.20/2013 

(mat. č.11-28MZ-2013) 
20. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 

určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 (mat. č.12-28MZ-
2013) 

21. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpočtovými 
opatreniami schválenými primátorom mesta (mat. č.13-28MZ-2013) 



22. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 (mat. 
č.14-28MZ-2013) 

23. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 EUR (mat. č.15-28MZ-2013) 
24. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Mojmírova ul. č.2, Zlaté Moravce (mat. č.16-

28MZ-2013) 
25. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce (mat. č.17-28MZ-

2013) 
26. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce (mat. č.18-

28MZ-2013)) 
27. Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat. č.19-28MZ-
2013) 

28. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely 
registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2, pre obchodnú spoločnosť PAČ ŽITAVA, 
s.r.o., IČO: 44 232 250 (mat. č.20-28MZ-2013) 

29. Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75m2, pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku ARIZONA centrum, 
miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760, 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.21-28MZ-2013) 

30. Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 
135 m2, pre p. Miroslava Zvířecího v ½-ine a jeho matky Márie Bučkovej v ½-ine 
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.22-28MZ-2013) 

31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce  -  stavby súpisné číslo 3537  nefunkčná  „Výmenníková stanica“ 
a súvisiacich pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a   schválenie  
podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže (mat. č.23-28MZ-2013) 

32. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod garážami 
na Nábreží za majerom pre Matúša Holého, pre manželov Urbana Páleníka rod. Páleník 
a Boženu Pálenikovú a pre manželov Lukáša Antala rod. Antal a Mgr. Martinu 
Antalovú v zmysle § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.24-28MZ-2013) 

33. Návrh na schválenie – Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu 
mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii (mat. č.25-28MZ-2013) 

34. Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
(mat. č.26-28MZ-2013) 

35. Vystúpenia občanov 
36. Rôzne 
37. Diskusia 
38. Interpelácie poslancov 
39. Schválenie uznesenia 
40. 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 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 07. novembra 2013 o 13,00 h. 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 28. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  07.11. 2013.  
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 28. zasadnutia 
MsZ zo dňa 07.11. 2013: poslanca Klučiara, poslanca Chládeka  
   
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 28. zasadnutia MsZ zo dňa 07.11.2013 sa ospravedlnili  
poslanec Mgr. Pavel Šepták. 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  Husára 
- za členov návrhovej komisie: poslankyňu Babockú, poslankyňu Uhrinovú 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 16    (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Vicianová, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta 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.  
Primátor mesta sa opýtal, či má niekto ešte nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie a predloženie v písomnej forme.  
 
Podané boli nasledovné návrhy: 
 
Poslanec Hritz -  podal návrh na zaradenie do programu rokovania za aktuálny bod 34 - 
návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, bytom ul. Nová za člena výboru mestskej časti 
Prílepy. 
Hlasovanie: 
Za: 16   (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Škvarenina, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – podal návrh na stiahnutie bodu: Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté 
Moravce č.6/2012 o dani z nehnuteľností (mat. č.2-28MZ-2013) 
Hlasovanie: 
Za: 16   (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Škvarenina, Hollý)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 
Primátor mesta -  podal návrh na doplnenie a zaradenie bodu Riešenie situácie mestského 
podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce hneď za bod č. 27( mat. č.19 ),  – 
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení, nakoľko tento návrh sa 
mal prerokovávať na 27. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa nekonalo z dôvodu 
že Mestské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.  
 
Hlasovanie: 
Za: 1   (Škvarenina) 
Proti: 1  (Husár) 
Zdržali sa: 5    (Babocká, Chládek, Hritz, Tonkovič, Klučiar) 
Nehlasovali : 10   (Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, Lisý, Petrovič, 
Uhrinová, Hollý, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.  
Následne vyjadril svoje sklamanie nad postojom poslancov MsZ  k problematike 



Záhradníckych služieb mesta, ktorú  podľa jeho názoru  treba urgentne a prioritne riešiť. 
Primátor mesta poslancov Mestského zastupiteľstva preto vyzval k iniciatíve 
a zodpovednému  prístupu k riešeniu situácie Záhradníckych služieb mesta.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich návrhov: 
 
Za:  16   (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Škvarenina, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 
 
Schválený program rokovania 
 
Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-28MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-28MZ-2013) 
11. Návrh na spolufinancovanie projektu „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“ 

(mat. č.4-28MZ-2013) 
12. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Komunitná sociálna práca v Zlatých 

Moravciach“ (mat. č.5-28MZ-2013) 
13. Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014 (mat. č.6-

28MZ-2013) 
14. Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik na rok 2013 (mat. č.7-28MZ-2013) 
15. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik na rok 2013 (mat. č.8-28MZ-2013) 
16. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

(mat. č.9-28MZ-2013) 
17. Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 

Moravciach v roku 2013 (mat. č.10-28MZ-2013) 
18. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením 

č.20/2013 (mat. č.11-28MZ-2013) 



19. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 
(mat. č.12-28MZ-2013) 

20. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpočtovými 
opatreniami schválenými primátorom mesta (mat. č.13-28MZ-2013) 

21. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 
(mat. č.14-28MZ-2013) 

22. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 EUR (mat. č.15-28MZ-
2013) 

23. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Mojmírova ul. č.2, Zlaté Moravce (mat. 
č.16-28MZ-2013) 

24. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce (mat. č.17-
28MZ-2013) 

25. Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce (mat. 
č.18-28MZ-2013)) 

26. Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat. č.19-28MZ-
2013) 

27. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
parcely registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2, pre obchodnú spoločnosť 
PAČ ŽITAVA, s.r.o., IČO: 44 232 250 (mat. č.20-28MZ-2013) 

28. Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75m2, pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku ARIZONA 
centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760, 
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.21-28MZ-
2013) 

29. Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely registra „C“ číslo 1364/7 
o výmere 135 m2, pre p. Miroslava Zvířecího v ½-ine a jeho matky Márie 
Bučkovej v ½-ine 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.22-28MZ-2013) 

30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku   Mesta   
Zlaté    Moravce  -  stavby súpisné číslo 3537  nefunkčná  „Výmenníková stanica“ 
a súvisiacich pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a   schválenie  
podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže (mat. č.23-28MZ-2013) 

31. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom pre Matúša Holého rod. Holý, pre manželov 
Urbana Páleníka rod. Páleník a Boženu Pálenikovú a pre manželov Lukáša Antala 
rod. Antal a Mgr. Martinu Antalovú v zmysle § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-28MZ-
2013) 

32. Návrh na schválenie – Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného 
plánu mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 



predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii (mat. č.25-28MZ-2013) 

33. Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté 
Moravce (mat. č.26-28MZ-2013) 

34. Návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, bytom za člena výboru mestskej časti 
Prílepy  

35. Vystúpenia občanov 
36. Rôzne 
37. Diskusia 
38. Interpelácie poslancov 
39. Schválenie uznesenia 
40. Záver 

 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov 26. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
 
Poslanec  Galaba - sa vyjadril, že zápisnicu podpísal a pripomienky zapracoval do 
zápisnice. 
 
Poslanec Hritz - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal, podpísal a súhlasí s pripomienkami, 
ktoré poslanec Galaba zapracoval.  
 
Poslanec Galaba -  uviedol, že z každého Mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje 
a archivuje aj zvukový záznam, preto nie je potrebné, aby zápisnice z Mestského 
zastupiteľstva boli také obsiahle. Požiadal o zostručnenie týchto zápisníc, s čím vedenie 
mesta súhlasilo. 
Následne dodal, že  pokiaľ kolegovia budú chcieť, aby bolo niečo zaznamenané, podľa 
rokovacieho poriadku poslanec má právo požiadať, aby jeho alebo iný výrok bol 
v zápisnici zaznamenaný.  Pokiaľ to v zápisnici zaznamenané nebude, môže to pred 
podpísaním overovateľov vlastnoručne dopísať.  
 
 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a 
evidencie o podanie informácie o plnení uznesení z 26. MsZ. 
Bc. Horvát informoval, že na 26. MsZ bolo prijatých 46 uznesení, z toho 36 bolo 
splnených, 8 sa priebežne plní a nepodpísané boli 2. 
 
 
 



K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že niektoré odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní 26. 
MsZ a niektoré boli vybavené písomnou formou. Následne požiadal o vyjadrenie 
poslanca Petroviča. 
Poslanec Petrovič – sa vyjadril, že odpoveď na interpeláciu dostal a k uvedenému sa 
vyjadrí počas rokovania v bode – Informácia o možnostiach rozvoja odpadového 
hospodárstva v meste Zlaté Moravce.  
 
 
K bodu 10/ 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č.7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že poplatok za komunálny odpad  a drobný 
stavebný odpad odporúča zvýšiť len pre právnické osoby. Požiadal Ing. Kordošovú, 
vedúcu oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.  
 
Poslanec Galaba – požiadal, aby počas rokovania Mestského zastupiteľstva sa 
dodržiaval schválený rokovací poriadok MsZ, kde je uvedené že do všeobecnej diskusie 
sa hlásia poslanci písomne, alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo najprv 
poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom 
rokovania. O tom komu sa slovo z ostatných účastníkov udelí rozhodujú poslanci 
hlasovaním. Na základe uvedeného žiadal primátora, aby pred udelením slova inej osobe 
ako poslancovi MsZ dal hlasovať o možnosti udelenia slova.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že diskusia ešte nebola otvorená a  nakoľko problematika, 
ktorá je obsiahnutá v jednotlivých bodoch rokovania je veľmi obšírna,  nie je možné aby 
primátor vedel ku všetkému podať informácie na odbornej úrovni, ktoré by mali 
poslancom ako aj občanom objasniť  tému a predmet rokovania. Primátor mesta má 
právo poveriť vedúceho, ktorý je odborne spôsobilý, aby  tieto informácie poskytol 
a v prípade nejakých otázok odborne reagoval. 
 
Poslanec Galaba – reagoval, že informácie by mal podať predkladateľ návrhu, takže 
v prípade, že ako predkladateľ návrhu bude uvedený vedúci daného úseku, nemá s tým 
problém.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že znenie aktuálneho rokovacie poriadku nie je efektívne, 
niektoré časti nie sú v súlade so zákonom. Doslovné dodržiavanie bráni vecnosti, 
funkčností a riešeniu problémov tohto mesta, takže zbytočná formálnosť a prehnaná 
striktnosť v tomto smere by nebola osožná.  
 
 



Primátor mesta požiadal Ing. Kordošovú o bližšie informácie k predloženému bodu 
rokovania, ktorá ich na základe mat. 3-28MZ-2013 podala.  
 
Poslanec Chládek – predložil návrh, aby občania mesta Zlaté Moravce na základe 
občianskeho preukazu mali možnosť celoročne využiť možnosť bezplatne vyviesť 
komunálny odpad váhou do 100 kg na centrálnu skládku mesta.  
 
Primátor mesta – požiadal riaditeľa Branislava Vargu o reakciu. 
 
Poslanec Galaba – reagoval, že pred chvíľou apeloval na dodržiavanie rokovacieho 
poriadku a v rámci diskusie žiada o schvaľovanie udelenia slova poslancami. 
 
Poslanec Škvarenina – podal návrh aby sa pre dnešné zastupiteľstvo upustilo od 
striktného dodržiavania aktuálneho rokovacieho poriadku vo vzťahu k zamestnancom 
mesta a mestských podnikov. 
 
JUDr. Vozárová – reagovala, že nerozumie tejto situácii nakoľko v minulosti bolo zo 
strany poslancov požadovaná účasť kompetentných  zamestnancov  Mesta Zlaté 
Moravce, aby mohli odborne vysvetliť danú problematiku a reagovať na otázky 
a pripomienky poslancov MsZ.  
 
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca Škvareninu: uvoľnenie pravidla 
o udeľovaní slova zamestnancom mesta a mestských podnikov. 
Za: 17 (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Vicianová, Hollý, Škvarenina) 
Proti: 0  
Zdržali sa:0 
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Branislav Varga – informoval, že občania mesta Zlaté Moravce majú 2 x ročne  
možnosť tohto vývozu využiť a to počas jarného a jesenného upratovania. Dodal, že tento 
návrh sa nezakladá na rozhodných a vecných argumentoch, takže si dovolí s ním 
nesúhlasiť. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že by bolo potrebné mať návrh v písomnom znení, kde je  
uvedené čo a v akom VZN chce navrhovateľ zmeniť. Nakoľko momentálne sa rieši len 
zmena sadzieb a  nevie presné znenie tohto VZN nemôže ani pomôcť správne 
naformulovať tento návrh. Z uvedeného dôvodu odporučila návrh predložiť do budúceho 
Mestského zastupiteľstva. 
 
Poslanec Madola – sa informoval o percente navýšenia, k čomu mu odpovedala Ing. 
Kordošová, že priemerné navýšenie by malo byť o 20%. 
 
Poslanec Chládek – uviedol, že sťahuje svoj návrh a predloží ho v náležitej forme na 
decembrovom MsZ. 
 



Poslanec Tonkovič – sa opýtal na opatrenia zo strany mesta voči neplatičom na 
komunálny odpad. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že od nového roka platí zákon, že pokiaľ sú občania 
v hmotnej núdzi a majú záujem o sociálne dávky, musia mať zaplatený komunálny odpad 
za predošlý rok,  čiže musia Mestský úrad požiadať o potvrdenie o zaplatení. Takže 
okrem toho, že tieto pohľadávky mesto intenzívne vymáha aj toto je jedno z opatrení, 
ktoré pomáha platobnej disciplíne.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia a podotkol, že navýšenie 
sa týka právnických osôb nie bežných občanov : 
 
Za: 4        ( Škvarenina, Babocká, Hollý, Tonkovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 13      (Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Klučiar, 
Petrovič, Lisý, Uhrinvá, Hritz, Husár, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 11/ 
Návrh na spolufinancovanie projektu „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Košúta, vedúceho oddelenia 
projektov a propagácie mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Košút – podal bližšie informácie na základe materiálu č. 4-28MZ-2013 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu rokovania. 
 
Poslanec Madola – uviedol výhradu voči tomu, že uvedený materiál nebol posunutý na 
prerokovanie aj na komisiu Obrany verejného poriadku a CO. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za:  16      ( Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Petrovič, Lisý, Klučiar, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1   (Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



K bodu12/ 
Návrh na spolufinancovanie projektu „ Komunitná sociálna práca v Zlatých 
Moravciach“  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Košúta, vedúceho oddelenia 
projektov a propagácie mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Košút – podal bližšie informácie na základe materiálu č. 5-28MZ-2013 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za:  17       (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Vicianová, Hollý, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 13/ 
Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. Informácie boli podané na 
základe mat. č. 6-28MZ-2013 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že na základe odporučenia Mestskej rady  uznesením sa 
návrh neschvaľuje , ale Mestské zastupiteľstvo ho berie na vedomie.  
 
Poslanec Petrovič -  uviedol, že nepodporuje tieto východiská, pretože v návrhu sa 
v ďalšom roku  nepočíta so Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce. 
Ďalej poukázal aj na zavádzanie ohľadom vyrovnania dlhu Technických služieb použitím 
finančných prostriedkov z určitých fondov, nakoľko si preveroval možnosť použitia 
fondov, ktoré sú účelovo viazané peniaze na rekultiváciu skládky.  Podľa informácií, 
ktoré získal, tak s uvedenými peniazmi sa nesmie hýbať pokiaľ skládka nebude 
rekultivovaná a až následne môže mesto požiadať Obvodný úrad životného prostredia, 
aby dalo súhlas o uvoľnenie zostávajúcej čiastky.   
Dodal, že za takýchto okolností ako sú s Technickými službami, ako aj so Záhradníckymi 
službami s ktorými  už mesto neráta napriek tomu, že poslanci tento podnik chcú podržať 
a pomôcť mu,  budúcoročný rozpočet podporovať nebude.  
 
 



Prednosta MsÚ Mgr. Roman Šíra – reagoval k vyjadreniu poslanca Petroviča,  že 
poslanci majú chuť a vôľu riešiť otázku  Záhradníckych služieb mesta a  napriek tomu 
veľa poslancov neprišlo na posledné dve zvolané zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli venované iba tomuto problému. 
Uviedol, že jediný kto mal chuť riešiť túto otázku bolo vedenie mesta Zlaté Moravce, 
ktoré predložilo kompletný materiál, o ktorom chcelo s poslancami rokovať. V uvedenom 
materiáli sa deklaruje názor, že riešením momentálnej situácie je zrušenie tohto 
mestského podniku, pretože ekonomická záchrana podniku neexistuje, nakoľko bez 
financií, ozdravenie tohto podniku reálne nie je. Poukázal na to, že zo strany vedenia 
mesta priestor na komunikáciu vytvorený bol, kde čakali od poslancov Mestského 
zastupiteľstva konštruktívne návrhy na riešenie tejto situácie.  
 
Poslanec Galaba – podal procedurálny návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 
rokovania.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za ukončenie diskusie  k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13              (Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Klučiar, Lisý, Uhrinová, Hritz, Vicianová, Hollý) 
Proti: 1            (Tonkovič) 
Zdržal sa: 2    (Petrovič, Husár) 
Primátor mesta ukončil diskusiu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu 
rozpočtu na rok 2014 
Za:  5        (Škvrenina, Uhrinová, Chládek, Husár, Babocká)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 8    (Hritz, Tonkovič, Hollý, Dubajová, Boršč, Záchenský, Klučiar, Madola ) 
Nehlasovali: 4 ( Galaba, Vicianová, Lisý, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol daný Mestskému 
zastupiteľstvu na vedomie.  
 
 
K bodu 14/ 
Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Sendlaia, povereného riaditeľa 
Službytu, aby podal informáciu k predloženému bodu. K uvedenému bodu bola podaná 
informácia na základe mat. č. 7-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15       (Babocká, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Škvarenina, Hollý, 
Vicianová, Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Lisý, Klučiar)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 1   (Madola) 



Nehlasoval: 1  (Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 
 
 
 
K bodu 15/  
Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Sendlaia, povereného riaditeľa 
Službytu, aby podal informáciu k predloženému návrhu. Na základe materiálu č. 8-
28MZ-2013 boli podané informácie. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Poslanec Madola – sa opýtal, z akého dôvodu sa má navyšovať položka mzdy. 
 
Mgr. Sendlai -  uviedol, že na uvedenú otázku bude reagovať písomnou odpoveďou. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 3      (Škvarenina, Uhrinová, Husár)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 6         (Babocká, Dubajová, Chládek, Lisý, Tonkovič, Hritz)  
Nehlasoval: 8    (Galaba, Madola, Boršč, Záchenský,Hollý, Klučiar, Petrovič, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 16/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Branislava Vargu, povereného riaditeľa 
Technických služieb mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. Na základe 
materiálu č. 9-28MZ-2013 boli podané informácie. 
 
Poslanec Petrovič – požiadal o odpoveď ako chcú Technické služby mesta vyrovnať 
stratu z minulých rokov, keď použitie voľných prostriedkov z FUR musí odsúhlasiť 
Obvodný úrad Životného prostredia, ktorý zatiaľ podľa informácií, ktoré má, takýto 
súhlas nedal. 
Branislav Varga – uviedol, že všetko je riešené  zákonnou cestou, pokiaľ taký pocit pán 
poslanec nemá, je možnosť sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.  
 
Poslanec Petrovič  - opýtal sa, či finančné prostriedky z uvedeného fondu už boli 
čerpané, k čomu dostal odpoveď - áno. Následne dodal, že sa obráti na orgány činné 
v trestnom konaní, pretože podľa jeho názoru čerpanie bolo protizákonné. 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 4       (Škvarenina, Babocká, Hritz, Tonkovič)  
Proti: 0 
Zdržali sa:  4      (Hollý, Husár, Uhrinová, Chládek)  
Nehlasovali: 9    (Galaba, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Klučiar, Petrovič, Lisý, 
Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu17/ 
Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. Informácie boli podané na 
základe materiálu č. 10-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že s uvedenou firmou by sa malo rokovať o dodatku zmluvy, 
kde by bolo uvedené, že Mesto nebude hradiť náklady na opravy autobusov. 
 
Poslanec Hollý – súhlasil s kolegom Borščom a vyjadril svoj názor, že autobusová 
doprava je neefektívna, nakoľko autobusy chodia poloprázdne a navrhuje riešenie 
dopravy mikrobusmi.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že existuje zákon, ktorý presne definuje čo môže prepravca 
zahrnúť do preukázateľnej straty alebo nákladov, čiže tieto výdavky, ktoré mesto musí 
znášať sú podľa zákona oprávnené. 
 
Prednosta MsÚ Mgr. Šíra – informoval, že na základe rokovania so spoločnosťou sa 
podarili znížiť náklady na dopravu  tým, že sa znížil počet autobusov MHD, ktoré bude 
nahrádzať prímestská doprava. Týmto opatrením sa v budúcom roku znížia náklady 
o 14 000 €. 
Otázne je, že zmluva je platná do roku 2017, takže nadstavenie MHD je na širšiu 
diskusiu, ktorej by sa mala venovať pracovná komisia, ktorej výsledkom by mal byť 
komplexný materiál, na základe ktorého by sa dalo rozhodnúť ako ďalej.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za:   16           (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Dubajová Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Vicianová, Hollý)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 1    (Husár) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



 
 
K bodu 18/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č.20/2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 11-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 17    (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 19/ 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 17/2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 12-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17     (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie.  
 
 
K bodu 20/ 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpočtovými 
opatreniami schválenými primátorom mesta  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 



a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 13-28MZ-2013. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta – nakoľko nebol žiadny diskusný príspevok dal hlasovať za predložený 
návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17    (Babocká, Madola, Galaba, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Klučiar, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Lisý, Vicianová, Hollý, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie.  
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 14-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania 
 
Primátor mesta – nakoľko nebol žiadny diskusný príspevok dal hlasovať za predložený 
návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za:  15          (Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Klučiar, 
Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Hollý, Vicianová) 
Proti:  2    (Škvarenina, Petrovič) 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 EUR  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 15-28MZ-2013. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania 
Poslanec Petrovič – uviedol, že mesto by malo vyvíjať dostatočný tlak na to, aby 
pohľadávky ktoré majú hlavne podnikatelia boli vymožené. Navrhol, aby sa ešte raz 
oslovili existujúce firmy a pokiaľ nebudú ochotní zaplatiť zverejniť ich na tabuľu hanby. 



Mgr. Šíra – uviedol, že tieto pohľadávky sú z rokov 2005,2006,2007 a zo strany mesta 
boli spravené všetky zákonné kroky na vymoženie, napriek tomu sa to nepodarilo, preto 
navrhujeme pohľadávky odpísať ako nevymožiteľné.  
Poslanec Klučiar – podotkol, že odpredaj majetku, alebo pozemku by sa nemal 
schvaľovať dlžníkom mesta. Navrhol, aby komisie, ktoré odporúčajú tento odpredaj mali 
zoznam dlžníkov, aby sa predišlo k takémuto schváleniu odpredaja.  
 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že úrad skúma pri prenájmoch a predaji majetku, či je niekto 
dlžníkom. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 2          (Škvarenina, Babocká)  
Proti: 1             (Husár) 
Zdržali sa: 14   (Chládek, Boršč, Záchenský, Dubajová, Galaba, Madola, Hollý, 
Vicianová, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Lisý, Petrovič, Klučiar) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Vedenie mesta sa následne vyjadrilo, že by prijali od poslancov MsZ návrh ako tieto 
nedobytné pohľadávky odpísať, nakoľko figurujú v účtovníctve.  
 
Poslanec Petrovič – zopakoval svoj návrh riešenia (zverejnenie pohľadávok). 
 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že pri zverejňovaní týchto dlhov by sa muselo opatrne 
pristupovať a bolo by to zložité, nakoľko máme zákon o ochrane osobných údajov a údaj 
o ekonomickej identite  je osobný údaj.  
Čo sa týka daňových pohľadávok tam je to jednoduchšie, nakoľko zákon stanovuje, ktoré 
osobné údaje môžeme zverejniť, ako aj výšku pohľadávky.  
 
Poslanec Hollý – požiadal, aby boli dlžníci podelení podľa nejakých kategórií napr. 
žijúci, nežijúci, zaniknuté firmy, existujúce firmy. Potom sa môžu na zastupiteľstve 
schváliť skupiny, od ktorých nie je možné pohľadávky vymôcť (nežijúci). Od tých ktorí 
ešte fungujú navrhol pohľadávky naďalej vymáhať napr. aj zverejnením.  
 
Poslanec Husár – uviedol, že má tiež skúsenosti s nevymožiteľnou pohľadávkou z roku 
1991 a v roku 2007 dal požiadavku na odpis, napriek tomu sa doteraz tak nestalo. 
Naďalej to evidujú ako stratu a napriek tomu nemá problém podávať projekty.  
  
 
K bodu 23/ 
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul. č.2, Zlaté 
Moravce  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 



Poslanec Galaba – podal procedurálny návrh, aby body 23,24,25 boli zdôvodnenia 
a diskusia  v jednom bode, hlasovanie samostatne.  
 
K uvedeným bodom bola podaná informácia na základe mat. č. 16,17,18-28MZ-2013. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k jednotlivým bodom rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k bodu 23: 
Za: 16               (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová)   
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval:1         (Lisý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 24/ 
Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17           (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová, Lisý)     
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25/ 
Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17     (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová,Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26/ 
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. K uvedenému bodu bola 
podaná informácia na základe mat. č. 19-28MZ-2013. 



 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania, do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17      (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27/ 
Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
parcely registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2, pre obchodnú spoločnosť PAČ 
ŽITAVA, s.r.o., IČO: 44 232 250  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 20-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta  - otvoril diskusiu k bodu rokovania, do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17          (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Madola, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Husár, Vicianová, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75m2, pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku ARIZONA centrum, 
miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 21-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu rokovania. 
 
Poslanec Klučiar – uviedol, že uvedený pozemok si bol osobne pozrieť. Je to verejné 



priestranstvo, kde pozemok patrí mestu. Pripomienkoval, že nakoľko je blízko škola, 
nevidí dôvod, prečo by sa mesto malo zbaviť parkoviska, ktoré je pekne vybudované 
a môže plniť aj iný účel ako parkovisko pre návštevníkov Arizona centra. 
Mgr. Šíra – uviedol, že p. Gramblička prišiel na MsÚ, aby si dal právne na poriadok  
veci okolo pozemkov. Pán Gramblička uvoľnil svoj pozemok pre potreby TESCA s tým, 
že bez jeho súhlasu by nebolo možné zásobovanie pre TESCO. P. Grablička má doklad, 
o tom, že ako protihodnotu  mu vybudujú parkovisko pre jeho centrum s tým, že do 
užívania ho dostane aj s vysporiadanými pozemkami. Spoločnosť ARDIS splnila len časť 
dohody (vybudovanie parkoviska, ktoré dostal do užívania) a pozemky, ktoré mala 
spoločnosť ARDIS riešiť s mestom a dať jemu do užívania, nesplnili. 
Poukázal na to, že aj mesto žiadalo p. Grambličku, aby vyšiel v ústrety  takémuto záujmu 
a nesmieme zabúdať na to, že bez jeho súhlasu by sme tu dnes TESCO nemohli mať. 
Dnes rieši problémy, ktoré vôbec nemusel mať, keby neprejavil dobrú vôľu a stál si za 
svojim, že nebude súhlasiť pokiaľ veci nebudú na poriadku.  
 
Poslanec Klučiar – poukázal na neserióznosť firmy Ardis, no napriek tomu prečo by 
následky malo znášať mesto. 
 
Mgr. Šíra – dodal, že na ľavej strane je ešte jedno parkovisko, ktoré využívajú 
návštevníci ZŠ a nie zákazníci ARIZONY centra.  
 
Poslanec Hollý – požiadal o informáciu k vlastníkom susedných pozemkov. 
K uvedenému dostal odpoveď, že vlastníkmi je Mesto Zlaté Moravce a Vodohospodársky 
podnik. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 9 (Škvarenina, Babocká, Chládek, Záchenský, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, 
Madola)  
Proti: 2      (Petrovič, Klučiar)  
Zdržali sa:  5       (Dubajová, Boršč, Lisý, Galaba, Hollý) 
Nehlasoval: 1     ( Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 29/  
Návrh na schválenie prevodu pozemku – parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 
135 m2, pre p. Miroslava Zvířecího v ½-ine a jeho matky Márie Bučkovej rod. v ½-
ine z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 22-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu rokovania. 



 
Poslanec Záchenský – podal návrh na zmenu ceny  na 20€ / m². 
 
Poslanec  Petrovič – podal návrh na zmenu ceny   na 35€ / m². 
JUDr. Vozárová – poukázala na to, že p. Zvířecí užíval 1 rok bez právneho titulu, čím sa 
teda na úkor mesta obohacoval, nakoľko za tieto pozemky nájom neplatil. Cenu 50 €/m² 
akceptoval a nakoniec je to príjem do pokladnice mesta.  
 
Poslanec Lisý – reagoval na príspevok JUDr. Vozárovej, kde uviedol, že p. Zvířecího, 
ktorý tieto pozemky užíval veľa rokov,  nikto nevyzval , nebola mu daná nájomná 
zmluva ...atď  
 
Počas rokovania prišiel poslanec Rumanko. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia upravený podľa návrhu 
poslanca Záchenského  za sumu 20 EUR/m2. 
Za:7        (Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Rumanko, Škvarenina, Klučiar)  
Proti: 4           ( Babocká, Petrovič, Hollý, Husár)  
Zdržali sa: 6         (Chládek, Madola, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz) 
Nehlasoval: 1        (Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia upravený podľa návrhu 
poslanca Petroviča  za sumu 35 EUR /m²  
Za: 12        (Hollý, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Chládek, Záchenský, Boršč, 
Dubajová, Škvarenina, Madola)  
Proti: 1     (Babocká) 
Zdržali sa: 3       (Uhrinová, Rumanko, Galaba) 
Nehlasoval: 2      (Klučiar, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 30/ 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku   Mesta   
Zlaté    Moravce  -  stavby súpisné číslo 3537  nefunkčná  „Výmenníková stanica“ 
a súvisiacich pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a   schválenie  
podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 23-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu rokovania. 
 
Poslanec Klučiar  - uviedol, že je veľmi rád, že táto nehnuteľnosť sa bude riešiť 



obchodnou verejnou súťažou. Poukázal však na neopodstatnené a zbytočné útočenie na 
poslancov MsZ, keď v minulosti im bol premietaný dokument ako túto nehnuteľnosť má 
vedenie mesta záujem zrekonštruovať a využívať pre mamičky s deťmi.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15         (Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský,Petrovič, Chládek, 
Klučiar, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Hollý) 
Proti: 1      (Rumanko) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2   ( Škvarenina, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 31/  
Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom pre Matúša Holého rod. Holý, pre manželov 
Urbana Páleníka rod. Páleník a Boženu Pálenikovú a pre manželov Lukáša Antala 
rod. Antal a Mgr. Martinu Antalovú v zmysle § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 24-28MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15   (Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Hollý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 3   (Škvarenina, Vicianová, Husár) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 32/ 
Návrh na schválenie – Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu 
mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii  
 



Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 
výstavby a správy majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu bola podaná informácia na základe mat. č. 25-28MZ-2013. 
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15    (Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Klučiar, 
Lisý,Petrovič, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Hollý, Husár) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1     (Rumanko) 
Nehlasoval: 2      (Škvarenina, Vicianová)      
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 33/ 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva  a požiadal riaditeľa Technických služieb Branislava 
Vargu , aby podal bližšie informácie k predloženému bodu. Informácia bola podaná na 
základe mat. č. 26-28MZ-2013. 
 
Branislav Varga – uviedol, že od poslancov MsZ by potreboval vedieť záväzné 
stanovisko, akým spôsobom sa bude riešiť odpadové hospodárstvo v Zlatých 
Moravciach.  
 
Poslanec Petrovič – vyjadril svoj názor, že záver komisie je účelovo pripravený 
v prospech nejakého koncesionára. Ďalej uviedol, že správa je amatérsky spracovaná 
nakoľko neudáva presné údaje o spotrebe pohonných hmôt a presných kilometroch, ale 
len cca. Uviedol, že trvá na tom, aby ten kto chce tento podnik riadiť odborne, v rámci 
výberového konania mal možnosť ísť pozrieť si Technické služby na mieste, aby mal 
možnosť oboznámiť sa so situáciou a predložiť seriózne riešenia.  
 
Mgr. Šíra – reagoval, že už v minulosti riaditeľ Technických služieb žiadal poslancov na 
finančnej komisii, ako  aj na nasledovnom zasadnutí MsZ, aby bola vytvorená komisia, 
ktorá spracuje a vyhodnotí možnosti ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva 
v Zlatých Moravciach. Uvedené sa nestalo, preto primátor mesta vytvoril komisiu, ktorá  
sa zaoberala problematikou a spracovala možnosti. Dodal, že materiál, ktorý poslanci 
MsZ dostali neponúka návrh, ale iba informuje o možnostiach. Keby poslanci MsZ 
reagovali na žiadosť riaditeľa Technických služieb a vytvorili by komisiu,  mohla byť 
táto problematika lepšie zvládnutá z odborného, ale i časového hľadiska.  
 



Branislav Varga -  potvrdil slová  prednostu MsÚ, že materiál má informatívny 
charakter a od poslancov MsZ  sa očakávajú návrhy riešenia. Upozornil na časovú tieseň 
a veľkosť problematiky, ktorú treba riešiť. 
Poslanec Lisý – uviedol, že on osobne niekoľko krát upozorňoval na potrebu riešenia 
problematiky  ohľadom skládky, ktorá nám končí. Podľa jeho názoru je potrebné začať 
pracovať na vybudovaní novej kazety pri súčasnej skládke komunálneho odpadu. 
  
Poslanec Boršč – uviedol, že v minulosti tiež v rámci interpelácie žiadal odpoveď ako 
chce mesto ďalej riešiť skládku odpadu. Uviedol svoj názor, že vedenie Technických 
služieb  malo dať návrh riešenia už dávnejšie a nie teraz keď sme v časovej tiesni žiadať 
poslancov o návrhy riešenia. Na záver sa vyjadril, že sa tiež prikláňa  k možnosti 
vybudovania novej kazety. 
 
Poslanec Rumanko – požiadal vedenie mesta, aby sa do budúcna nestávalo, že mesto dá 
dopredu vypracovať projekt napriek tomu, že dopredu vie o neúspešnosti, tak ako to bolo 
pri projekte odpadového hospodárstva. Požiadal  o rozumné nakladanie finančných 
prostriedkoch pri projektoch na meste, ale aj v mestských podnikoch.  
 
Primátor mesta – uviedol, že pokiaľ mesto chce získať finančné prostriedky z fondov, 
alebo z EÚ musí dať vypracovať projekt a zaslať ho so žiadosťou o poskytnutie 
finančných prostriedkov. Takže požiadavka, aby mesto nedávalo vypracovávať žiadne 
projekty mu nedáva zmysel.  
 
Poslanec Rumanko -  sa odvolával na informácie, ktoré má z Požitavského regionálneho 
združenia, že projekt bol neúspešný, nakoľko sa nestihli doložiť potrebné veci.  
 
Poslanec Madola -  uviedol, že v informatívnej správe mu chýbajú konkrétne kalkulácie  
jednotlivých nákladov ku všetkým možnostiam riešenia ( čo už máme, čo je potrebné, čo 
bude koľko stáť atď). 
Pri vývoze odpadov na inú skládku mu chýbajú informácie, koľko by to bolo kilometrov 
pri dnešnom objeme vývozu, aké náklady by boli na kilometre, koľko by stálo 
uskladnenie odpadu na tonu.  
 
Poslanec Lisý – uviedol, že už v minulosti informoval, že p. Slavomír Eliáš má 
pravdepodobne kompletnú dokumentáciu, nakoľko sa podieľal na výstavbe prvej kazety. 
Bolo by vhodné, aby primátor mesta vyzval p. Eliáša k rokovaniu. 
 
Poslankyňa Dubajová  -  uviedla, že  na takýto špecifický problém je potrebné iniciovať 
odborníkov, aby našli najvhodnejšie riešenie. Ďalej sa opýtala na aké obdobie  vieme ešte 
uskladňovať odpad.   
 
Branislav Varga -  uviedol, že povolenie na skládku máme do konca roku 2013  s tým, 
že žiadosť na predĺženie povolenia je podaná a čaká sa na rozhodnutie. V prípade, že nám 
schvália predĺženie povolenia získa mesto  pravdepodobne ešte rok, kedy bude vedieť 
zabezpečiť vývoz odpadu.  
 



Poslankyňa Dubajová  - odporučila zriadiť komisiu zloženú z odborníkov, ktorej 
členom by mohol byť prípadne aj riaditeľ Technických služieb, aby spracovali návrh na 
odbornej úrovni. Na uvedené reagoval p. Varga, ktorý sa spýtal, že kto zriadi komisiu a 
vyberie spomínaných odborníkov.  
 
Poslanec Škvarenina -  poukázal na to, že v prípade výberu hocijakej varianty vzniká 
veľká pravdepodobnosť, že odpad občanov Zlatých Moraviec sa bude musieť skladovať 
niekde inde, nakoľko aj v prípade predĺženia povolenia na súčasnú skládku a začatím 
budovania novej skládky  sa dostaneme do časovej tiesni z dôvodu , že ukončenie 
výstavby môže trvať aj s rôznymi povoleniami  1 až 1,5 roka. Preto je potrebné zo strany 
poslancov čo najskôr sa rozhodnúť a riaditeľovi Technických služieb zadať noty ako má 
ďalej pokračovať. Osobne sa prikláňa  k vybudovaniu novej kazety z vlastných zdrojov.  
 
Poslanec Boršč – uviedol, že treba v prvom rade osloviť tých, ktorí pracovali na prvej 
skládke. 
 
Prednosta MsÚ – navrhol poslancom MsZ, aby si vytvorili komisiu, ktorá by sa 
venovala tejto problematike a pripravila nejaký návrh, keď majú výhrady voči 
informatívnej správe, ktorá bola predložená a spracovaná na odbornej úrovni v rámci 
možností, nakoľko financie na zaplatenie špecialistov v tejto oblasti nemáme.  
Podotkol, že vedenie mesta pripravilo kompletný materiál s konkrétnym návrhom, ktorý 
sa týka Záhradníckych služieb a zo strany poslancov MsZ nie je záujem komunikovať 
a hľadať konštruktívne riešenie.  
Požiadal poslancov MsZ , aby v prípade riešenia rozvoja odpadového hospodárstva si 
zriadili komisiu a pripravili návrh na riešenie, tak ako to spravilo vedenie mesta pri 
problematike Záhradníckych služieb mesta.  
 
Poslanec Hollý – reagoval na príspevok prednostu MsÚ, že výkonným orgánom 
Mestského zastupiteľstva je Mestský úrad, ktorý je povinný pripravovať materiály 
k jednotlivým bodom.  
Následne poukázal na to, že ak existuje dokumentácia ku skládke odpadu mesta, tak 
jedno paré by sa malo archivovať aj na Mestskom úrade. Takže je povinnosť Mestského 
úradu túto projektovú dokumentáciu nájsť a už dávno mala byť preverená možnosť, čo sa 
dá z tejto dokumentácie použiť. Vyjadril výhrady voči tomu, aby sa rokovania a príprava 
materiálov, čo je v kompetencii Mestského úradu prenášali na poslancov MsZ. 
 
Branislav Varga – uviedol, že aj v prípade existencie projektovej dokumentácie si treba 
uvedomiť, kedy bola robená a nakoľko sa legislatíva odpadového hospodárstva od vtedy 
zmenila.  
 
Poslanec Boršč – reagoval na príspevok prednostu MsÚ a uviedol, že sa nebráni účasti v 
žiadnej komisii, ale ako povedal kolega Hollý, to nie je vec poslancov MsZ, to je vec 
Mestského úradu. Uviedol, že zo strany mesta bol pripravený materiál na likvidáciu 
Záhradníckych služieb. Poslanci MsZ v minulosti tiež pripravili materiál týkajúci sa 
nemocnice v Zlatých Moravciach, kde uznesenie primátor mesta nepodpísal.  
Dôležité je teraz nájsť riešenie pre tento problém a nie sa dohadovať kto, kedy a čo. 



 
Poslanec Rumanko – informoval prítomných, že v roku 2014 bude platiť nová 
legislatívna úprava, kde pevné skládky TKO nahradia špeciálne spaľovne. Bude to 
celoeurópsky projekt a skládky TKO dostanú červenú a v rámci životného prostredia 
dostanú zelenú špeciálne spaľovne, ktoré budú spaľovať TKO. Takže je možné, že sa ani 
nedočkáme dobudovania novej kazety skládky.  
Následne sa opýtal primátora mesta či rokoval v nedávnej dobe so spoločnosťou SITA. 
 
Primátor mesta – uviedol, že so spoločnosťou SITA rokoval už dávnejšie, asi pred 
rokom. Čo sa týka odpadového hospodárstva zúčastnil sa rôznych rokovaní, aj so 
zahraničnými investormi, ale nikomu nič nesľúbil. 
 
Poslankyňa Uhrinová –  upozornila kolegov na to, že riaditeľ Technických služieb 
očakáva od poslancov rozhodnutie, akým smerom má začať konať. Zatiaľ nebolo 
povedané, či chceme investora, alebo sa dáme na budovanie skládky s vlastnými zdrojmi. 
Uviedla, že je potrebné, aby dnes odznel konečný návrh riešenia odpadového 
hospodárstva do budúcnosti.  
 
Primátor mesta – opätovne požiadal  o konečné stanovisko poslancov MsZ k riešeniu 
odpadového hospodárstva.  
 
Poslanec Madola – podal návrh  do uznesenia doplniť, že Mestské zastupiteľstvo ukladá  
riaditeľovi Technických služieb doplniť nákladové položky jednotlivých alternatív 
riešenia odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce do mestského zastupiteľstva 
plánovaného na 12.12.2013 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že pokiaľ sa majú poslanci rozhodnúť potrebujú číselné 
podklady. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že každá alternatíva bola vyčíslená aj keď nie do detailu – pri 
vybudovaní novej kazety  hovoríme o nákladoch v miliónoch eur, - vozenie odpadu na 
inú skládku sa nákladová položka pohybuje v 100-tisícoch eur, - vstup strategického 
partnera je z finančného hľadiska vychádza najvýhodnejšie, nakoľko investor by 
financoval náklady odpadového hospodárstva aj keď vieme, že za účelom zisku. Ak ale 
nadstavíme taký model, ktorý bude prijateľný pre mesto, bude to v konečnom dôsledku 
v záujme obyvateľov a mesta. Uviedla, že informácie, ktoré boli poskytnuté poslancom 
sú relevantné a vychádzajú z nejakých čísel, ktoré p. Varga vie priblížiť. Dodala, že od 
poslancov MsZ sa očakáva, že povedia svoje záverečné stanovisko, nakoľko práce na 
MsÚ je veľa, sú maximálne vyťažení,  preto nie je možné pracovať na každej alternatíve 
a možnosti  24 hodín, aby sme Vám dali čo najpodrobnejšie informácie. 
Zo strany vedenia mesta je vždy snaha pripraviť materiál, ktorý by ponúkol poslancom 
všetky podstatné informácie, tak ako aj v materiáli ohľadom Záhradníckych služieb. 
Zaberá to naozaj veľa času a mrzí nás, že  postoj zo strany poslancov je taký, že nechcú 
o tom rokovať. Apelovala na poslancov, že aj z ich strany by tiež mala byť vyvíjaná 
iniciatíva riešiť problémy, zaujímať sa o problémy a spolupracovať na hľadaní riešenia. 
Nemali by iba pasívne čakať čo príde zo strany Mestského úradu a potom to len 



odmietnuť, tak ako aj dnes, kedy tu máme vypracované možnosti riešenia a celé sa to 
zmietne z dôvodu, že informácie nie sú detailné a podrobné.  
Poukázala na to, že fyzicky nie je možné zo strany mesta zvládnuť dopodrobna všetky 
možnosti, preto je dôležité, aby poslanci  dali MsÚ noty akým spôsobom chcú mať 
spracované informácie, či si chcú vôbec vybrať z viacerých alternatív, alebo sa máme 
zamerať len na jednu vyhovujúcu alternatívu. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že je ťažké pre poslancov sa rozhodnúť pod nátlakom časovej 
tiesni a je toho názoru, že táto problematika sa mala otvoriť už minulý rok. 
 
Poslanec Tonkovič – uviedol že o uvedenej problematike sa hovorí už od predvolebnej 
kampani a za tie tri roky sa zatiaľ nič nespravilo. Uviedol svoj názor, že táto záležitosť 
nie je vec právničky MsÚ a prednostu MsÚ, ale odboru životného prostredia, kde by mal 
byť fundovaný človek, ktorý by mal pripravovať tieto informácie. 
 
Poslanec Hollý -  poukázal na to, že Mestský úrad zlyhal, nakoľko doteraz nehľadal 
projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná pri výstavbe prvej kazety skládky. 
Následne sa vyjadril k Záhradníckym službám mesta ZM, že poslanci MsZ prijali 
uznesenia, ktoré následne  potvrdili, no napriek tomu neboli splnené. Dodal, že  tvrdenie  
o neriešení  problému Záhradníckych služieb poslancami nie je pravdivé, vidí to ako 
aroganciu zo strany vedenia mesta, že neplnia uznesenia schválené MsZ. Pokiaľ má 
vedenie mesta pocit, že sú protiprávne môžu sa obrátiť na prokuratúru, ktorá rozhodne či 
sú platné, alebo neplatné. 
 
JUDr. Vozárová  - uviedla, že pán primátor už niekoľkokrát deklaroval, že peniaze na 
výplaty zamestnancom Záhradníckych služieb sa postupne púšťajú, čiže príspevok 
dostávajú postupne tak, aby bolo  vydeklarované použitie tohto príspevku, pretože za 
rozpočtovú disciplínu a hospodárenie mesta je zodpovedný primátor. Poslanci 
trestnoprávnu ani inú zodpovednosť nemajú. Uznesenie o vyplatení  navýšeného 
príspevku pre Záhradnícke služby bude tiež naplnené, lebo dlhy a exekúcie musíme 
z niečoho vyplatiť.  
 
Primátor mesta – uviedol, že pokiaľ za niečo zodpovedá, tak to bude robiť v súlade so 
zákonom.  
 
Poslanec Hollý -  uviedol, že pokiaľ je v niečom pochybnosť, treba to dať prešetriť na 
prokuratúru, to je zákonný postup.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15             (Babocká, Madola, Škvarenina, Galaba, Dubajová, Boršč, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Uhrinová, Hritz, Záchenský ,Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3    ( Rumanko, Husár, Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložená informácia bola daná na vedomie 
Mestskému zastupiteľstvu.  



K bodu 34/ 
Návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, bytom za člena výboru mestskej časti 
Prílepy 
 
Poslanec Hritz -  uviedol, že p. Tibor Krchňavý do minulého roku bol členom výboru, 
ale nakoľko odišiel do predčasného dôchodku musel vystúpiť z tejto pozície. Tieto 
dôvody vystúpenia pominuli nakoľko už je na riadnom starobnom dôchodku a preto 
podáva tento návrh.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania, do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15    (Škvarenina, Babocká, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Klučiar, 
Petrovič, Lisý, Uhrinová, Tonkovič,  Hritz, Husár, Rumanko) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Hollý, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35/ 
Vystúpenia občanov 
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili. 
 
Občan p. Paluška – pripomienkoval priebeh zastupiteľstva na začiatku a uviedol, že pol 
roka dozadu pani právnička čítala celý rokovací poriadok a teraz pokiaľ poslanec Galaba 
požadoval, aby sa rokovací poriadok dodržiaval, tak bol postavený do pozície, že aby 
nebol tak zbytočne formálny a prehne striktný. Dodal, že pokiaľ rokovací poriadok nie je 
dobrý  treba zmeniť tak, aby bol plne funkčný a každopádne by ho mal každý dodržiavať.  
Následne predniesol problém ku ktorému požiadal informácie. Téma sa týkala odpadu, 
ktorý sa nachádzal v dome na okraji Chyzeroviec. Odpad bol až  po strop domu a túto 
skládku vytvorili rómskí občania z tejto časti mesta. Začiatkom októbra bol pristavený 
kontajner a odpad  bol odstránený. Zaujímalo ho, že kto zabezpečil kontajner, kto ho 
zaplatí a na základe akého podnetu bol kontajner postavený. Dôvodom týchto otázok je 
pocit, že poriadny občania budú zase platiť upratovanie za neprispôsobivých občanov, 
ďalej ho zaujímalo či boli títo občania sankcionovaní, nakoľko aj spomínaný dom už 
skoro rozobrali. 
  
Mgr. Šíra – uviedol, že problematiky je znalý iba z časti, preto by bol rád, keby si 
dohodli pracovné stretnutie niekedy v budúcom týždni, nakoľko zamestnanec, ktorý sa 
zúčastnil konania v tejto veci je momentálne PN.  
Následne sa dohodli na pracovnom stretnutí.  
 
Poslanec Tonkovič -  informoval, že odpratanie odpadu bolo na základe podnetu 
občianskeho združenia Chyzerovce. Dodal, že pokiaľ má správne informácie, tak náklady 
hradili predstavitelia rómskej komunity.  



Občianka p. Jahnová – opätovne vyjadrila nespokojnosť s výstavbou, ktorá sa 
realizovala v mestskej časti Ďatelinisko. Žiadala primátora mesta aby zo strany mesta 
boli vykonané opatrenia, ktoré by zabránili tomu, aby im postavené bytovky 
komplikovali a znepríjemňovali život. Následne vyjadrila nespokojnosť nad riešením ich 
problému zo strany mesta. 
 
 
K bodu 36/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
 
Poslanec Hritz – uviedol, že v obci Čierne Kľačany sa údajne ide robiť kanalizácia 
a počul také informácie, že bol oslovený aj Mestský úrad s ponukou spolupráce pre 
mestskú časť Prílepy. Požiadal o informácie. 
 
Bc. Nociar -  uviedol, že na rokovaní boli pred dvoma rokmi, kedy sa plánovala výstavba 
spoločnej kanalizácie, ale nakoľko vodárenská spoločnosť túto možnosť zamietla 
z dôvodu ich nedostatočných finančných prostriedkov na akciu región Vráble – 
odvedenie a čistenie odpadových vôd. Z uvedeného dôvodu pristúpili jednotlivé obce 
k budovaniu vlastných ČOV z vlastných zdrojov. Dôvodom prečo nie je možná 
spolupráca s obcou Čierne Kľačany je,  že napojenie podľa smerníc vypracovaných EÚ 
umožňuje pripojenie vzdialenosťou jednotlivých častí len do 500 m,  čo uvedená akcia 
nespĺňa. 
 
Poslanec Chládek – predložil návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté 
Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi. Následne zdôvodnil tento návrh. Uviedol, že Dr. 
Imrich Chlamtac sa narodil v roku 1949 v Zlatých Moravciach a toto Čestné občianstvo 
si zaslúži za dosiahnuté  vynikajúce akademické, vedecké, obchodné a podnikateľské 
úspechy európskeho a svetového významu. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že súhlasí s týmto návrhom a podporuje ho, nakoľko aj 
nedávno pri rokovaní s investormi z Izraela  v rámci komunikácie spomínali p. 
Chlamtaca, ktorý je uznávaným odborníkom. 
 
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že zo strany poslancov počujeme väčšinou voči 
zamestnancom MsÚ  kritiku, preto by chcela  dnes pochváliť oddelenie projektov 
a propagácie mesta, kde vedúcim oddelenia je Ing. Miroslav Košút za úspešné projekty 
na ktorých pracujú a oddeleniu praje do budúcnosti ešte veľa úspešných projektov.  Ďalej 
by chcela vyjadriť vďaku aj Mgr. Ďuráčekovi, poverenému riaditeľovu MSKŠ, nakoľko 
sú veľmi dobré ohlasy z verejnosti na tento kultúrny stánok pod jeho vedením.   
Vyjadrila vďaku primátorovi mesta, že čo sa týka výberu týchto dvoch pánov je to 
rovnako dobrý výber pracovníkov ako  bol aj náčelník MsP. 
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13     (Škvarenina, Babocká, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Klučiar, Lisý, 
Petrovič, Uhrinová, Hritz, Husár, Vicianová)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 4    (Hollý, Madola, Galaba, Tonkovič) 
Nehlasoval: 1    (Rumanko) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta -  uviedol, že v rámci bodu rôzne by sa chcel opýtať pánov poslancov, 
čo chcú robiť s mestským podnikom Záhradnícke služby mesta 
.  
Poslanec Lisý -  uviedol, že poslanci potvrdili uznesenie o navýšení príspevku 
a očakávajú že  Záhradníckym službám mesta bude vyplatený riadny príspevok ako aj 
navýšená čiastka príspevku, aby si mohli niektoré veci povyrovnávať a fungovať ďalej. 
Ďalej dodal, že jeho by zaujímalo čo im p. primátor povie na Mestskú nemocnicu. 
 
Mgr. Šíra – uviedol, že peniaze sa postupne uvoľňujú na výplatu zamestnancom 
Záhradníckych služieb  a  vedenie mesta chce postupne uhrádzať vymáhané dlhy 
a exekúcie od Mesta Zlaté Moravce. Upozornil na to, že  vo vzduchu visí stále otázka, čo 
k 1.01.2014 s príspevkovou organizáciou Záhradnícke služby mesta. Vedenie mesta 
model nadefinovalo, poslanci MsZ materiál dostali. Dodal, že chce veriť, že si poslanci 
MsZ materiál naštudovali, za  ktorého obsahom si vedenie mesta stojí a je ochotné 
kedykoľvek sa posadiť za rokovací stôl s cieľom hľadať a nájsť spoločné riešenie.  
 
Primátor mesta -  uviedol, že k nemocnici základné informácie  môže poskytnúť JUDr. 
Ing. Martin Cimrák. Následne vyzval poslanca Lisého, čo konkrétne ho zaujíma. 
  
Poslanec Lisý -  sa opýtal na ekonomický stav nemocnice a či pracoval v tíme bývalého 
riaditeľa nemocnice p. Grujbára. 
 
JUDr. Ing. Martin Cimrák – uviedol, že momentálne odišli výplaty pre 200 
zamestnancov, platia sa odvody a čiastočne sa platia dodávatelia. Sú tam záväzky po 
lehote splatnosti, ktoré  sa dohodli splácať splátkovým kalendárom. Nemocnica nemá 
žiadne exekúcie na účte, všetky dodávky bežia tak, ako majú.  
Dodal, že nemocnica nie je v dobrom finančnom stave, ale funguje v rámci možností 
slovenského zdravotníctva na tieto pomery nadpriemerne dobre. Čo sa týka druhej 
otázky: potvrdil, že  posledné dva roky bol právnikom Mestskej nemocnice v Zlatých 
Moravciach. 
 
Poslanec Lisý -  požiadal hlavného kontrolóra o správu k mestskej nemocnici. 
 
Michal Borkovič – uviedol, že momentálne prebieha finančná kontrola, ktorá bude 
pokračovať do konca tohto mesiaca. Písomná správa z finančnej kontroly bude doručená 
všetkým poslancom MsZ do konca tohto mesiaca. 
 



Primátor mesta  - opätovne požiadal o stanovisko poslancov MsZ, ako ďalej so 
Záhradníckymi službami .  
 
Poslanec Petrovič -  poukázal na to, že treba rešpektovať uznesenia, ktoré prijalo 
Mestské zastupiteľstvo. Zdôraznil, že treba zistiť,  ktoré exekúcie nabiehajú z dôvodu 
pozastavenia príspevku od mesta a  vyvodiť z toho následky (dať to zosobniť). 
 
JUDr. Vozárová -  k ostatnej exekúcii, ktorá bola začatá voči Záhradníckym službám 
a ktorej exekučný príkaz bol nedávno doručený na Mestský úrad uviedla, že v zmysle 
exekučného príkazu, ktorý má k dispozícií, tak úroky z omeškania sa začali počítať od 
26.11.2011, čo je dva roky dozadu, takže určite dlh nevznikol z nezaslania príspevku. 
  
Marián Tomajko – oponoval, že táto exekúcia sa týka práce za verejnú zeleň, ktorá 
nebola vyplatená v r. 2011 mestom, nakoľko im bol krátený príspevok. Dodal, že 
s dodávateľmi si vždy dohaduje splátkový kalendár. Bránil sa voči vyjadreniu, že 
v prípade poukázania finančných prostriedkov na mzdy na účet podniku by exekútor na 
ne siahol, lebo podľa jeho názoru vyplatenie miezd má zo zákona prednosť pred 
vyplatením exekúcie pokiaľ nie je právoplatná, takže v banke by nemal problém 
s vyplatením týchto finančných prostriedkov.  
Následne vyjadril výhrady voči primátorovi mesta, ktorý mu hneď po voľbách prisľúbil 
pomoc pri oddĺžení tohto mestského podniku.  
Žiadal vedenie  mesta o verejné ospravedlnenie za nepravdivé vyjadrenia, ktoré sa o ňom 
popísali, že v Záhradníckych službách sa robia podvody. Potom podá všetkým ruky 
a odíde. 
 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že zverejnené informácie sa čerpajú z podkladov, ktoré 
poskytli Záhradnícke služby mesta.  K 30.06.2013 sú záväzky vo výške 350 000€, čo je 
takmer raz toľko ako ročný príspevok, ktorý je vo výške 217 000€. Ekonomika 
Záhradníckych služieb je v katastrofálnom stave a ťahá Mesto Zlaté Moravce dolu vodou. 
Apelovala, že skrátený rozpočet bol aj ostatným mestským podnikom a aj Mestskému 
úradu, no napriek tomu si boli vedomí, že ekonomické limity sa musia dodržiavať.  
 
Marián Tomajko  - sa odvolával na to, že činnosť na ktorú je zriadený musí vykonávať.  
Oponoval, že rozpočet, ktorý majú vo výške 217 000€ je hanba tohto mesta, taký 
minimálny rozpočet  nemá žiadne mesto. 
 
Poslanec Boršč – vyjadril svoj nesúhlas nad správaním vedenia mesta a krokmi 
vyvíjanými proti  mestskému podniku Záhradnícke služby mesta. Dodal, že poslancom 
bol zaslaný materiál, v ktorom bola spracovaná iba jedna alternatíva riešenia a to 
likvidácia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce bez nástupníckej organizácie.   
Poslanci mestského zastupiteľstva nikdy k takémuto riešeniu nepristúpia, pretože sa 
neplnia uznesenia schválené Mestským zastupiteľstvom. Jeho názor je, že pri iných 
riaditeľoch a iných mestských podnikoch by sa nepostupovalo tak ako pri p. Tomajkovi.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že netvrdí o ostatných mestských podnikoch, že sú bez 
problémov, ale krízová situácia Záhradníckych služieb vedenie mesta momentálne 



najviac tlačí a ako riešenie vidí v racionalizácií a znížení počtu mestských podnikov, čo 
bolo mestu odporučené aj Národným kontrolným úradom. 
Ďalej uviedla, že keby bola zo strany poslancov prístupnosť rokovať o Záhradníckych 
službách, tak by prišli na Mestské zastupiteľstvo a nebránili by sa rokovať o uvedenom 
probléme. V rámci diskusie k tomuto bodu by mali možnosť  vyjadriť svoje výhrady, 
názor, prípadne iné  návrhy riešenia.  
 
Mgr. Šíra – uviedol, že vedenie mesta od začiatku prezentuje svoj názor, že ekonomická 
záchrana tohto podniku nie je možná, preto bol pripravený materiál s jednou alternatívou 
a to zrušením Záhradníckych služieb mesta. Uviedol, že toto je názor vedenia mesta za 
ktorým si stoja a preto žiadali poslancov MsZ , aby prišli rokovať o tomto návrhu 
a vyjadrili svoj názor - s týmto súhlasíme, s týmto nie, prípadne predložili vlastný návrh 
riešenia. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že by chcel vedieť z akých peňazí budú riešené činnosti, ktoré 
vykonávajú Záhradnícke služby mesta v prípade, že by ich zabezpečovali  ostatné 
mestské podniky. Budú žiadať navýšenie príspevku na tieto činnosti? To sa mu nezdá ako 
riešenie.  
 
Poslanec Rumanko -  poukázal na to, že tak ako sa vedeli vytiahnuť ekonomické údaje 
zo Záhradníckych služieb, rovnakú ekonomickú pitvu očakával aj na Mestskú 
nemocnicu. Uviedol výhrady voči tomu, že pán riaditeľ odmietol členke komisie 
zriadenej na vykonanie kontroly v Mestskej nemocnici , poslankyni Dubajovej poskytnúť 
požadované informácie. Uvedené považuje za  rozdielny prístup vedenia mesta k riešeniu 
ekonomických problémov jednotlivých mestských podnikov. O problémoch  v 
Záhradníckych službách vedia poslanci do posledného centa, ale o problémoch, ktoré sú 
v Mestskej nemocnici nevedia poslanci MsZ nič, takže by rád vedel, aký je problém 
v tejto mestskej organizácii.  
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že momentálne vedenie mesta nevie dať presné čísla 
k nemocnici tak, ako k Záhradníckym službám, pretože prebieha inventarizácia a všetci 
vieme o probléme s výpismi účtov, ktoré sa v súčasnosti zaúčtovávajú. Pokiaľ budú 
konkrétne čísla k dispozícií, budú hneď posunuté poslancom MsZ  buď riaditeľom 
nemocnice, alebo hlavným kontrolórom mesta. Ďalej  dodala, že na situáciu, ktorá 
v nemocnici vznikla primátor mesta hneď reagoval nepredĺžením poverenia Michalovi 
Grujbárovi. 
 
Poslanec Husár – uviedol, že materiál, ktorý dostal si podrobne preštudoval a  je v ňom 
uvedené nasledovné: na základe uvedených skutočností navrhujeme Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce zrušiť k 31.12.013 bez právneho nástupcu v zmysle tohto návrhu. 
Ďalej tam je uvedené, že všetky výdavky spojené so zrušením príspevkovej organizácie 
nemožno v súčasnom období presne predpokladať a vyčísliť. Ďalej, čo sa týka riešenia 
pracovonoprávnych vzťahov - povinnosť príspevkovej organizácie bude odhlásiť 
zamestnancov z príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a príslušných pobočiek 
zdravotných poisťovní.  
K uvedenému uviedol, že keď toto urobíme, tí ľudia sú na dlažbe a musíme im vyplatiť 



všetkým odstupné. Nikde v materiáli sa nedočítal, že koľko to bude finančných 
prostriedkov, jeho predpoklad - zhruba 60 000 €. Pokiaľ by ľudia dostali výpoveď na 
odstupné majú nárok, pokiaľ by sa organizácia transformovala pod Technické služby 
a pod., tak pracovnoprávny vzťah sa bude riešiť v novej organizácií. 
Ďalej podotkol, že dnes sme riešili nevymožiteľné pohľadávky a ich odpis. Zaujímala by 
ho informácia  aká je výška  nevymožiteľných pohľadávok Záhradníckych služieb mesta. 
Koľko je to EUR z tých 350 000 € ? Takže v materiáli mu tieto informácie chýbajú. 
 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že vedenie mesta príjme každé takéto konštruktívne nápady 
a pripomienky. Práve na zvolanom rokovaní Mestského zastupiteľstva bol priestor na 
dotazy  a požiadavky doplnenia informácií. Momentálne nevie povedať presnú sumu na 
odstupné, nakoľko by potrebovala všetky spisy zamestnancov a tri dni času, aby vedela 
vyčísliť presnú výšku týchto nákladov. Jej názor je, že informácie ohľadom výšky 
odstupného ako i výšky premlčaných a nevymožiteľných pohľadávok by mal poskytnúť 
pán riaditeľ Záhradníckych služieb mesta. 
 
Poslanec Husár -  uviedol, že z minulotýždňového zastupiteľstva sa ospravedlnil, 
nakoľko v utorok mal veľmi dôležité pracovné povinnosti a vo štvrtok bolo pred 
sviatkami pamiatky zosnulým, takže z rodinných dôvodov sa zúčastniť nemohol.  
 
Poslanec Hollý -  poukázal na to, že v minulosti mesto Zlaté Moravce podržalo Mestskú 
nemocnicu aby nešla do likvidácie úverom 1 200 000€, čo je podstatne viac ako 
potrebujú Záhradnícke služby mesta. Poukázal na to, že keď držíme takýto mestský 
podnik, ktorý dotujeme z daní občanov, prečo by sme nemohli pomôcť a podržať aj 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, ktoré sa starajú o toto mesto.  
   
JUDr. Ing. Martin Cimrák -  reagoval na príspevok poslanca Hollého, že by sa nemala 
porovnávať pokosená tráva so záchranou ľudských životov. Nemocnica je kolos o 200 
zamestnancoch, ktorý si zaslúži Vašu pozornosť, lebo tu máte vynikajúcu nemocnicu a 
vynikajúcich doktorov. 
 
Poslanec Hollý -  uviedol , že reagoval len na základe ekonomiky mestských podnikov.  
 
 
K bodu  37/  
Diskusia 

 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval vedenie Technických služieb mesta 
Požiadal o informáciu  

- na základe čoho, alebo koho sa robili úpravy vjazdov do dvoch rodinných domov 
na Železničiarskej ulici. 

  
Poslanec Petrovič -  interpeloval vedenie Technických služieb mesta 
Požiadal o nasledovné  informácie  



-  na základe čoho uvoľnila banka peňažné prostriedky určené na rekultiváciu  
skládky 

-  Požiadal k nahliadnutiu, alebo kópiu súhlasu Životného prostredia  s uvoľnením 
finančných prostriedkov určených na rekultiváciu skládky  

 
Poslanec Boršč – interpeloval vedenie mesta  
Požiadal o nasledovné informácie  

- Kto je vlastníkom firmy ZLATÉ MORAVCE INFO  
- Prečo neboli poslanci pozvaní na hlavné oslavy mesta  
- Ako ďalej postupuje mesto s realizáciou výstavby nájomných bytov na ul. 1. Mája  

„Štvorlístok“ 
 
Poslanec Boršč vyjadril svoje výhrady voči tomu, že na hlavnej tribúne, ktorá bola 
postavená počas jarmoku nebola umiestnená svetelná dekorácia „900“-ky  ako aj to, že 
tam chýbal mestský znak. Uviedol, že reklamný baner tam mala vystavený jedine firma 
ZLATÉ MORAVCE INFO, z čoho pramenila aj jeho interpelácia.  
 
Mgr. Šíra – uviedol, že svetelná dekorácia nebola umiestnená  nakoľko to bolo technicky 
nemožné, pretože stage bol príliš malý. Následne poukázal na to, že na Rockovom 
festivale ktorý sa konal tiež pri príležitosti osláv 900. výročia  mesta Zlaté Moravce táto 
svetelná dekorácia bola umiestnená nakoľko sme mali zapožičaný veľký stage. 
 
Primátor mesta -  reagoval na dotaz, prečo neboli poslanci MsZ na hlavné oslavy mesta, 
kde uviedol, že on počítal s účasťou poslancov na oslavách automaticky. 
 
Poslanec Madola – interpeloval vedenie mesta  
Požiadal o informáciu: 

- Prečo dnes nebolo udelené čestné občianstvo pánovi profesorovi Leikertovi, ktoré 
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom. 

 
Na uvedenú interpeláciu dostal odpoveď, že Čestné občianstvo sa bude udelené na 
decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, nakoľko vedenie mesta disponovalo 
informáciou, že ocenená osobnosť sa v čase konania tohto zastupiteľstva nenachádza na 
území SR. 
 
 
K bodu 38/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval vedenie Technických služieb mesta 
Požiadal o informáciu  

- na základe čoho, alebo koho sa robili úpravy vjazdov do dvoch rodinných domov 
na Železničiarskej ulici. 

  



Poslanec Petrovič -  interpeloval vedenie Technických služieb mesta 
Požiadal o nasledovné  informácie  

-  na základe čoho uvoľnila banka peňažné prostriedky určené na rekultiváciu  
skládky 

-  disponuje p. Varga so súhlasom  Životného prostredia  
 
 
 
 
 
Poslanec Boršč – interpeloval vedenie mesta  
Požiadal o nasledovné informácie  

- Kto je vlastníkom firmy ZLATÉ MORAVCE INFO  
- Prečo neboli poslanci pozvaní na hlavné oslavy mesta  
- Ako ďalej s realizáciou výstavby nájomných bytov na ul. 1. Mája  „Štvorlístok“ 

 
 
Poslanec Madola – interpeloval vedenie mesta  
Požiadal o informáciu: 

- Kedy sa bude udeľovať čestné občianstvo, ktoré bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom. 

 
Na uvedenú interpeláciu dostal odpoveď, že Čestné občianstvo sa bude udeľovať na 
decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.  
 
 
K bodu 39/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Husár – uviedol, že počas rokovania  na 28. MsZ  konaného dňa 07.11.2013 
bolo prijatých 23 uznesení a 29 uznesení bolo schválených Mestským zastupiteľstvom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 657/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 28. zasadnutí MZ 
konaného dňa 07.11.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                              primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uznesenie č. 658/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
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 Vladimíra Klučiara 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 659/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
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 PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu  Uhrinovú a p. poslankyňu  Eriku Babockú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
  
                         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 660/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 28. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 28. MZ s nasledujúci zmenami: 

- návrh poslanca Ivana Hritza na zaradenie bodu: Návrh na schválenie  Tibora 
Krchňavého, za člena výboru mestskej časti Prílepy za bod 34 pôvodného 
programu 

- návrh primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc za stiahnutie bodu: Návrh   na   
schválenie    Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                              primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 661/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Občianska 
hliadka v meste Zlaté Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond 
sociálneho rozvoja v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Občianska hliadka v meste Zlaté 
Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora 
sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, 
s osobitným zreteľom na MRK  
s ch v a l u j e 
v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zaslanej na Fond 
sociálneho rozvoja dňa 16.9.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 
2012/2.1/02. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná 
os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: 
a)   zabezpečenie realizácie projektu, 
b)   financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, vo výške 5%, t. j. 3 455,53 
EUR, z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 69 110,70 EUR. 
Požadovaná výška NFP je 65 655,17 EUR. Dĺžka realizácie projektu je 19 mesiacov 
(03/2014 – 09/2015). 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                               primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 



 
Uznesenie č. 662/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná 
sociálna práca v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na 
Fond sociálneho rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: „Komunitná sociálna práca 
v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – 
Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK  
s ch v a l u j e  
V prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, predloženej na Fond 
sociálneho rozvoja dňa 14.5.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI – FSR – 
2013/2.1/01. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná 
os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: 
a)   zabezpečenie realizácie projektu, 
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5%, t.j. 1 954,01 
EUR z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 39 080,20 EUR. 
Požadovaná výška NFP je 37 126,19 EUR. Tiež financovanie nákladov na stravné lístky 
pre terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, tiež 
telefonické výdavky a výdavky na internet, ktoré nie sú oprávneným výdavkom, 
celkovom v objeme cca  1 700,00 EUR. Dĺžka realizácie projektu je 21 mesiacov (od 
03/2014 – 11/2015).  
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                   Ing. Peter Lednár, CSc. 
                            primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                              prednosta MsÚ 



 
Uznesenie č. 663/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o 1.zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o 1.zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2013  
b e r i e    n a   v e d o m i e 
1.zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na 
rok 2013, ktorá je prílohou k uzneseniu  
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 664/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013 
s ch v a ľ u j e  

a) zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme na mestskú autobusovú 
dopravu  vo výške 40.000 Eur 

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne: 
PR 7.3     04.5.1.      644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVA Nitra) + 
26.000 Eur 
PR 11.1   01.7.0.      821 Splácanie bankových úverov     -  
15.000 Eur 
PR 11.1   01.1.1.6.   637 Výdavky obce – súdne rozhodnutia    -    
6.000 Eur 
PR 11.1   01.1.1.6.   637 Výdavky obce – pokuty a penále    -    
5.000 Eur 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 665/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––  

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 666/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 v zmysle 
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí 
prílohu k uzneseniu 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                              primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 667/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom 
mesta  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                              primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 668/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                   Ing. Peter Lednár, CSc. 
                            primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 669/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013   

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta „Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie“ do 
správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce 
 z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 12. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce, IČO: 37865056,  nasledovný majetok mesta: 
Základná škola Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce - Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej 
kanalizácie, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/12, v k. ú. Zlaté Moravce, obec 
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra 
v Zlatých Moravciach s: 

- obstarávacou cenou:  47 340,00 eur 
- oprávkami k 30. 11. 2013: 792,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. 11. 2013:  46 548,00 eur 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                   Ing. Peter Lednár, CSc. 
                            primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 670/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 12. 2013 do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce, 
IČO: 37865081,  nasledovný majetok mesta: 
Predĺženie šikmej schodiskovej plošiny pre bezbariérový prístup v budove ZŠ na 
Pribinovej ul. v Zlatý Moravciach, na pozemku parc. č. 1565/1, stavba – budova ZŠ súp. 
č. 1207, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, s: 

- obstarávacou cenou: 10.680,00 eur  
- oprávkami k 30. 11. 2013: 225,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. 11. 2013:  10 455,00 eur 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                           primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 671/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté 
Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 12. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25, 
Zlaté Moravce, IČO: 37865111,  nasledovný majetok mesta: 
„Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na 
hokejbalové/nohejbalové ihrisko“, nachádzajúce sa v externom priestore Základnej školy, 
Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. č. 718, o výmere 4612 m2, druh 
pozemku zast. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s: 

- obstarávacou cenou:  5 186,62 eur 
- oprávkami k 30. 11. 2013:  88,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. 11. 2013:  5 098,62 eur 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 672/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
1. návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení na refundáciu 
výdavkov na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na Robotníckej ul.   

2. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608  

s ch v a ľ u j e  
1. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 

vybudované energetické zariadenie nasledovne: 
a) rekonštrukciu zemného rigolu na Ul. Nová v m. č. Prílepy vo výške 15 564,54 
EUR 
b) na refundáciu výdavkov na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na 
Robotníckej ul. vo výške 1 456,34 EUR 

2. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608  

3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 nasledovne: 
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0   713004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia   -   
1.456,34 € 
06.2.0   717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy   +  
1.456,34 € 
   

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                               primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 



 
Uznesenie č. 673/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

 
 
Návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo parcely  
1916/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  685  m², 
podľa geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou 
kanceláriou Tibor Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom 
Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 11. 10. 2013  parcely registra „C“ číslo 
1916/12 o výmere 83 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach,   
 pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom 
spoločnosti   Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO:    44 232 250,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo parcely  1916/8 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  685  m², podľa 
geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor 
Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym 
odborom dňa 11. 10. 2013  parcely registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach,   
pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   
Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:    
44 232 250,  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 
50,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku 

/pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  519 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom  293, 
druh stavby: dom postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  obchodnej spoločnosti  
PAČ ŽITAVA, s.r.o.  zastúpenej  konateľom  spoločnosti   Emilom Rajtarom  
(LV č.  7590) 



 
s ch v a ľ u j e  
 
3/5 väčšinou všetkých poslancov  prevod nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  - časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo parcely  
1916/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  685  m², podľa 
geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor 
Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym 
odborom dňa 11. 10. 2013  parcely registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach, za cenu 50,- €/m2,   
 pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom 
spoločnosti   Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO:    44 232 250,   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: 
 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku 

/pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  519 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom  293, 
druh stavby: dom postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  obchodnej spoločnosti  
PAČ ŽITAVA, s.r.o.  zastúpenej  konateľom  spoločnosti   Emilom Rajtarom  
(LV č.  7590) 

 
 

 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
  
 

 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                               primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 



Uznesenie č. 674/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o celkovej výmere 
1277 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - podľa Geometrického plánu 
č. 54/2013 vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom  dňa 04. 11. 2013 - pozemku 
novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa „Výmenníkovej stanice VS3“ pre p. 
Miroslava Zvířecího v ½-ine a jeho matku Máriu Bučkovú v ½-ine  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 07. 
11. 2013  
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
– časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o celkovej výmere 1277 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria - podľa Geometrického plánu č. 54/2013 
vyhotoveného geodetom Ing. M Klimentom dňa 04. 11. 2013 - pozemku novovytvorenej 
parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre p. Miroslava Zvířecího v ½-ine 
a jeho matku Máriu Bučkovú v ½-ine z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku podľa Geometrického plánu č. 
54/2013 vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom  dňa 04. 11. 2013 - novovytvorenej 
parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre Miroslava Zvířecího rod. Zvířecí, 
bytom v podiele  ½-ina a jeho matku Máriu Bučkovú  v podiele  ½-ina za cenu vo 
výške 35,- € za m2 , 
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 schválenia spôsobu odpredaja podľa § 9a, ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

- Miroslav Zvířecí a Mária Bučková sú podieloví spoluvlastníci každý v podiele ½-
ina susedných priľahlých pozemkov parciel registra „C“ číslo 1388/2, 1389 
a 1391 zapísaných v LV č. 82 a parcely registra „C“ číslo 1388/5 zapísanej v LV 
číslo 7349 v k. ú. Zlaté Moravce,  

- pozemok p. Miroslav Zvířecí už 27 rokov užíva a udržuje ho v čistote. 
 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
  
 

 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie  č.  675/2013 



z 28.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného  dňa   07.11.2013 

________________________________________________________________________ 
 
na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   
Zlaté    Moravce  -  stavby súpisné číslo 3537  nefunkčná  „Výmenníková stanica“ 
a súvisiacich pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a   schválenie  
podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže    
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  28. zasadnutí konanom dňa 
07.11.2013 
 
 
 p r e r o k o v a l o  
 
a)  návrh  na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   
Zlaté    Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť  nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa na Duklianskej ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 
1/A) postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  
„Výmenníková stanica VS3“ a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere  
1143  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú 
elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD  TEKOV a  DM – drogérie, 
nefunkčná  prípojka teplovodu a kanalizačný zberač/, parcelu KN registra „C“ číslo 
1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa 
nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej a parcelu KN registra „C“ 
číslo 1364/6 o výmere  208  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  všetky 
nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
spôsobom  podľa     § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže 
 
b)  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  - stavby súpisné číslo 3537 postavenej na parcele 
registra „C“ číslo 1364/6 –  nefunkčnej  „Výmenníkovej stanice VS3“ a  pozemkov 
parciel KN registra „C“ číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 
m2 nachádzajúcich sa pri nefunkčnej výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný 
v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov 
 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
 
a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť  nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  -    zámer previesť  nehnuteľnosti nachádzajúce sa na  Duklianskej 
ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavenú 



na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  „Výmenníková stanica 
VS3“ a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere  1143  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD  TEKOV a  DM – drogérie, nefunkčná  prípojka 
teplovodu a kanalizačný zberač/, parcelu KN registra „C“ číslo 1364/2 o výmere  189  m² 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípojka 
k prevádzke pani Zachariašovej a parcelu KN registra „C“ číslo 1364/6 o výmere  208  
m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  všetky nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. 
Zlaté Moravce na LV č. 3453 
spôsobom  podľa     § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže 
 
b)  nasledovné podmienky    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  - stavby súpisné číslo 3537 postavenej na parcele 
registra „C“ číslo 1364/6 –  nefunkčnej  „Výmenníkovej stanice VS3“ a  pozemkov 
parciel KN registra „C“ číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 
m2 nachádzajúcich sa pri nefunkčnej výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný 
v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov: 
 

PODMIENKY  OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE (OVS) 
→  na uzavretie kúpnej zmluvy na  predaj  nehnuteľností  vo vlastníctve Mesta   Zlaté 
Moravce v k. ú. Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  stavby súpisné číslo 3537 (orientačné 
číslo 1/A) postavenej na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  
„Výmenníková stanica VS3“ a pozemkov parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere  
1143  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú 
elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD  TEKOV a  DM – drogérie, 
nefunkčná  prípojka teplovodu a kanalizačný zberač/, parcely KN registra „C“ číslo 
1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa 
nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej a parcely KN registra „C“ 
číslo 1364/6 o výmere  208  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pozemok 
pod „Výmenníkovou stanicou VS3“, formou Obchodnou verejnou súťažou.  
 
Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s  platnými právnymi predpismi a VZN č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 675/2013 zo dňa  07.11.2013. 
  
1. Identifikácia vyhlasovateľa 
Názov organizácie:  Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad 
Adresa organizácie: Ul. 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce 
Internetová adresa:   www.zlatemoravce.eu 
IČO:                         00308676 
Zastúpené:                Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta 
Kontaktná osoba:     JUDr. Vozárová, Ing. Peter Kmeť 
Telefón:                    037 / 69 239 30,  037 / 69 239 28 

http://www.zlatemoravce.eu/


Fax:                          037 / 69 239 45 
E-mail:                     pravnik@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu, 
 
2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže   
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta  Zlaté Moravce  a to: 

a) Stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele 
KN 

      registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  „Výmenníková stanica VS3“ / 
technologické  
      rozvody vo vnútri budovy boli demontované/. Na vonkajšej stene budovy sa 
nachádza  
      elektrická rozvodná skriňa v majetku ZSE. Stavba je pre mesto neupotrebiteľná. 
b) Pozemku  parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere  1143  m² (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické 
prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD  TEKOV a  DM – drogérie, 
nefunkčná  prípojka teplovodu, funkčný kanalizačný zberač a v severnom rohu 
vybudované parkovisko IMA INVEST s.r.o. asi o výmere 38 m2./. Pozemok je 
pre mesto prebytočný. 

c) Pozemku  parcely KN registra „C“ číslo 1364/2 o výmere  189  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípojka 
k prevádzke pani Zachariašovej . Pozemok je pre mesto prebytočný. 

d) Pozemku  parcely KN registra „C“ číslo 1364/6 o výmere  208  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pozemok pod „Výmenníkovou stanicou 
VS3“. Pozemok je pre mesto prebytočný. 

 
3.  Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu 
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa: 
Fyzická osoba uvedie:   meno,   priezvisko,  rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,  
                                       rodné  číslo, telefónny kontakt,  
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ  uvedie:   obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) 
oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt.  
Pri riešení návrhu využitia pozemkov: 
-    rešpektovať  umiestnenie  nehnuteľností – stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN 
mesta Zlaté Moravce  a  okolité využitie  nehnuteľností  
V textovej časti uviesť: 
-   predmet kúpy 
-   účel   kúpy    (rešpektovať   ÚPN    mesta  Zlaté Moravce  a okolité využitie 
nehnuteľností) 
-   stručný   popis    koncepcie    riešenia    využitia     nehnuteľností   - stavby a 
pozemkov 
-   cenová ponuka vyjadrená   v konečnej sume v eurách  za stavbu a pozemky spolu 
(nebudú akceptované tzv. porovnávacie ponuky) 
-  návrh   kúpnej   zmluvy   podpísaný    navrhovateľom,  resp.  jeho  štatutárnym   
zástupcom  

mailto:pravnik@zlatemoravce.eu
mailto:kmet@zlatemoravce.eu


   v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom v súťažných 
podmienkach) 
Prílohy návrhu: 
-         čestné    vyhlásenie    navrhovateľa  – súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom 
znenia   
          kúpnej zmluvy  
-   ponuka  –  návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej 

osoby 
           aj pečiatka a podpis konajúcej osoby) 
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 
ponúk zo súťaže vylúčený. 
 
4.  Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov 
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené 
požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 
s označením – Obchodná verejná súťaž – predaj stavby Výmenníkovej stanice VS3 a 
pozemkov  „NEOTVÁRAŤ“. 
Navrhovateľ predloží návrh osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou 
poštovou zásielkou na adresu: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. 
mája 2, 953 01 Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol 
vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr  do 13.12.2013 do 13.00 hod.. Do 
obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý  bude  doručený alebo 
predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty 
nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. 
 
5. Časový plán súťaže 
1.   Vyhlásenie súťaže dňom:  08.11.2013. 
2.   Obhliadku   nehnuteľností    môžete   vykonať   v dňoch   od   08.11.2013   do  
ukončenia  
      predkladania   návrhov  súťaže  na  základe telefonického dohovoru  s  kontaktnou 
osobou  
      v pracovných dňoch. 
3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže je  13.12.2013 o 13.00 hod.. 
4.  Vyhodnotenie návrhov súťaže uskutoční komisia ustanovená primátorom mesta Zlaté  
     Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc.. 
5.  Vybraný    návrh    bude   predložený   do   najbližšieho Mestského zastupiteľstva, 
zásadne  
     najneskôr   do   2 mesiacov  od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli 
návrhu na  
     vklad do KN). 
6.  Uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   do   30  dní od schválenia predaja nehnuteľnosti 
Mestským  
     zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 
6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk 



Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa začne dňa 16.12.2013 o  14.00 
hod.; miesto otvárania obálok s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce, 1. poschodie  /malá zasadačka/. 
 
7. Záväzok na úhradu nákladov 
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 
verejnej súťaži. 
 
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu 
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak 
jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam. 
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov, 
budú všetky zo súťaže vylúčené. 
 
KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE. 
Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A 
ÚČEL VYUŽITIA  NEHNUTEĽNOSTÍ   (50%) - stavby a pozemkov. 
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté 
Moravce a nesmie byť zmenený po dobu najmenej 10 rokov od prevodu vlastníctva pod 
zmluvnou pokutou vo výške 30 % z minimálnej ceny nehnuteľností uvedenej 
v podmienkach OVS.V prípade následného prevodu nehnuteľností víťazom OVS na tretí 
subjekt patrí Mestu Zlaté Moravce predkupné právo za kúpnu cenu vo výške ceny, za 
ktorú mesto nehnuteľnosť odpredalo. 
 
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi 
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa 
v lehote do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom 
vyhlasovateľ písomne oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol. 
 
10. Podmienky súťaže 
-   OVS   sa  začína  dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej 
tabuli  
   Mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce – 
www.zlatemoravce.eu   
  (MESTO, ÚRADNÁ TABUĽA, ROK 2013, Iné informácie) dňa  08.11.2013. 
-  Požadovaná celková cena je cena minimálne  75.000,- € (slovom: sedemdesiatpäťtisíc 

eur). 
 Vyhlasovateľ podmieňuje predaj uvedených nehnuteľností jeho schválením 

Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 Cena za nehnuteľnosti bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy. 
 Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Zlaté Moravce po 

uhradení celej kúpnej ceny. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností uhradí navrhovateľ - kupujúci. 

 V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude 
nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý splnil podmienky OVS 

http://www.zlatemoravce.eu/


a je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 
predložených návrhov. 

 Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladnici mestského 
úradu finančnú zábezpeku vo výške 900,- €. 

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

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

 Súťažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulačný poplatok 
v pokladni mestského úradu – prízemie v sume 33,00 €. Fotokópiu dokladu 
súťažiaci nalepí na obálku predkladaného súťažného návrhu. 

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

neúspešnú  
 uzavrieť zmluvu s riadne vybratým navrhovateľom najvhodnejšieho 

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

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

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

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

            účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.  
 vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom   

            verejnej obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej  
            súťaže 

 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                               primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 

 



Uznesenie č. 676/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
 

 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce –  
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom 
pre žiadateľov: 
- Matúš Holý rod. Holý, pozemok parcelu registra „C“ číslo 2457/55 o výmere 20 m2 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné 
číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník rod. Páleník a Božena Páleníková, pozemok parcelu 
registra „C“ číslo 1960/55 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2753 zapísanú v ich liste 
vlastníctva č. 7844 a pre 
- manželov Lukáš Antal rod. Antal a Mgr. Martina Antalová pozemky parcelu 
registra „C“ číslo 2457/54 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2711 a parcelu registra 
„C“ číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824  obe zapísané v ich liste vlastníctva 
č. 5299, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.    
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na 
Nábreží za majerom pre: 
- Matúš Holý do vlastníctva pozemok parcelu registra „C“ číslo 2457/55 o výmere 20 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné 
číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník rod. Páleník, a Božena Páleníková do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pozemok parcelu registra „C“ číslo 1960/55 o výmere 20 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné 
číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a 
- manželov Lukáš Antal rod. Antal, a Mgr. Martina Antalová do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pozemky parcelu registra „C“ číslo 2457/54 o výmere 20 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné 
číslo 2711 a parcelu registra „C“ číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824,  obe 
zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299, 



v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo 
vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti).    
s ch v a ľ u j e  
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za 
majerom pre: 
- Matúš Holý do vlastníctva pozemok parcelu registra „C“ číslo 2457/55 o výmere 20 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné 
číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník a Božena Páleníková, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov pozemok parcelu registra „C“ číslo 1960/55 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2753 
zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a 
- manželov Lukáš Antal a Mgr. Martina Antalová do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov pozemky parcelu registra „C“ číslo 2457/54 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2711 a 
parcelu registra „C“ číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824,  obe zapísané v ich liste 
vlastníctva č. 5299, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo 
vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti).    
u k l a d  á 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 677/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu  mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu  mesta Zlaté Moravce a  
s ch v a ľ u j e  
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                           primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 678/2013  

z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 07.11.2013 

 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
u k l a d á 
Riaditeľovi Technických služieb doplniť nákladové položky jednotlivých alternatív 
riešenia odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce do mestského zastupiteľstva 
plánovaného na 12.12.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                             primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie č. 679/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej časti Prílepy 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej časti Prílepy 
s ch v a ľ u j e  
Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej časti Prílepy 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                            primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 680/2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi 
Chlamtacovi 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi 
s ch v a ľ u j e  
udeliť Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi, ktorý 
dosiahol vynikajúce akademické, vedecké, obchodné a podnikateľské úspechy 
európskeho a svetového významu 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 
 
 
 
                  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                           primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 40/ 



Záver 
 
Primátor mesta – uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukončil 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
 
Zlaté Moravce  07. novembra 2013 
    
 
 
                 .............................. 
Zapísala:    Silvia Švajčíková                                             
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                       
...............................................                                 ......................................................                                                                                                  
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                Vladimír Klučiar                       
          primátor mesta                                                        overovateľ zápisnice                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                  ....................................................... 

Mgr. Roman Šíra       Ľudovít Chládek  
Prednosta MsÚ                                                             overovateľ zápisnice 
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