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

Z á p i s n i c a

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Dátum konania:  05. septembra  2013

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Erika Babocká, Ing. Ladislav Boršč, 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.1-25MZ-2013)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ

2013  zo  štátneho  rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky  názvom „Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky v meste Zlaté Moravce (mat. č.2-25MZ-2013)

11. Aktuálna  informácia  v mestskom  podniku  Záhradnícke  služby  mesta  Zlaté
Moravce

12. Návrh  na  zvýšenie  príspevku  z rozpočtu  zriaďovateľa  pre  príspevkovú
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce

13. Aktuálna situácia v mestskom podniku Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca
Zlaté Moravce

14. Vystúpenia občanov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Interpelácie poslancov
18. Schválenie uznesenia
19. Záver



K     bodu 1/
Otvorenie

Primátor  mesta –  privítal  všetkých  prítomných  –  poslankyne  a  poslancov  Mestského
zastupiteľstva, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj  občanov mesta Zlaté Moravce na
dnešnom 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo  05.septembra v roku
2013 o 15 tej hodine a 30 tej minúte.               

K     bodu 2/
Určenie zapisovateľky

Primátor mesta –  určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 25. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva konanom dňa 05. Septembra 2013. 

K     bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice

Primátor  mesta –   určil  za  overovateľov  zápisnice   z  25.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva zo dňa 05. septembra 2013 určujem: poslankyňu Dubajovú a poslanca Ing.
Hollého.         

K     bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí.
Primátor mesta – uviedol, že z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 05.septembra
2013 sa ospravedlnili poslankyňa Babocká, poslanec Ing. Boršč, Mgr. Šepták.

Primátor  mesta  –    skonštatoval,  že  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  poslancov
v     rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.     

K     bodu 5/
Schválenie návrhovej komisie.

Primátor mesta – za členov návrhovej komisie navrhol: 
 za predsedu: poslanca PaedDr. Husára

      za členov: poslanca Záchenského, poslanca Petroviča
Primátor mesta –  dal hlasovať za predložený návrh  návrhovej komisie:
Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Hollý, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, Galaba, 
Chládek, Záchenský, Dubajová, Madola, Škvarenina, Petrovič, Rumanko)
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 pozmeňujúci návrh a uviedol, že v prípade, že
áno  žiada  o jeho  prednesenie  a súčasne  podľa  rokovacieho  poriadku,  o predloženie
návrhu v písomnej forme spolu s uznesením.

Primátor  mesta –   dal  hlasovať  za  predložený  návrh  programu  rokovania,  ktorý  bol
premietaný na plátne

Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Hollý, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, Galaba, 
Chládek, Záchenský, Dubajová, Madola, Škvarenina, Petrovič, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta –    skonštatoval  ,  že  predložený program programu rokovania  bol
schválený.

K     bodu 7
Stanovisko  overovateľov  zápisnice  z predchádzajúceho  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva

Primátor  mesta -  požiadal  overovateľov 24. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva,  aby
podali stanovisko  k zápisnici.
Poslanec Tonkovič-    zápisnicu  prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.
Poslanec Šepták -   zápisnicu  prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.

K     bodu 8
Kontrola plnenia uznesení

Primátor mesta -  požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb
občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 24. Mestského zastupiteľstva.

Mgr. Horvát -  uviedol, že na rokovaní 24. MsZ bolo prijatých 43 uznesení. 
Z uvedených uznesení bolo splnených  39, priebežne sa plnia 3  a nepodpísané bolo 1.
Poslanec  Husár   -  uviedol,  že  uznesenie  č.  581/2013  –  Návrh  na  financovanie
rekonštrukcie  vonkajšej  a vnútornej  kanalizácie  v ZŠ  Mojmírovej  je  splnené,  podľa
informácií  riaditeľky  Mgr.  Dagmar  Chrenkovej,  ktoré  podala  na  komisii  školstva
a kultúry, k dátumu 01.09.2013 bola rekonštrukcia zrealizovaná a ukončená. 



K     bodu 9
Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor  mesta –  uviedol,  že  odpovede  boli  podané  ústne  na  rokovaní  Mestského
zastupiteľstva.

K     bodu 10 
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ
2013  zo  štátneho  rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky  názvom „Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti  cestnej
premávky v meste Zlaté Moravce (mat. č.2-25MZ-2013)

Primátor  mesta   -  požiadal  Ing.  Košúta  -  vedúceho oddelenia  projektov a propagácie
mesta, aby podal bližšie informácie k predloženému návrhu.
Ing. Košút  -   uviedol, že na základe podanej žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR
na  projekt  :  „  Prevenciou  k zvýšeniu  bezpečnosti  cestnej  premávky  v meste  Zlaté
Moravce“, ktorý je zameraný na nákup preventívnych meračov rýchlosti, rozmiestnených
vo  vstupných  „bránach“  do  mesta  Zlaté  Moravce,   je  potrebný  doklad  ako  povinná
príloha k projektu – výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva, dokladajúci minimálne
5% spolufinancovania z vlastných zdrojov. Výška požadovanej dotácie  od Ministerstva
vnútra  SR  predstavuje  6 864,-  EUR  a spolufinancovanie  mesta  Zlaté  Moravce
predstavuje čiastka  355,- EUR. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor  mesta -  dal hlasovať  za  uznesenie,  ktoré  bolo  premietané  k tomuto  bodu
rokovania:
Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Hollý, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, Galaba, 
Chládek, Záchenský, Dubajová, Madola, Škvarenina, Petrovič, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 11 
Aktuálna informácia v mestskom podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce

Primátor mesta   - otvoril diskusiu k uvedenému bodu a požiadal prítomných poslancov
o príspevky k tomuto bodu, nakoľko tento bod je zaradený do programu rokovania na
základe návrhu poslancov.
Poslanec Petrovič  - vyzval riaditeľa Záhradníckych služieb Mariána Tomajku, aby podal
informácie o aktuálnej situácii v mestskom podniku, či už zamestnancom boli vyplatené
mzdy, či im od zriaďovateľa bol na účet poukázaný príspevok schválený MsZ.
Marián  Tomajko,  riaditeľ  Záhradníckych  služieb  mesta –  uviedol,  že  správa  o stave
podniku k 30.06.2013 bola predložená v materiáloch na finančnú komisiu, ktorá zasadala



02.09.2013. Záväzky čo sa týka poisťovní boli znížené o 6000€, čo sa týka dodávateľov o
4000€.
Poukázal na to, že  pri ich pri zriadení 01.02.1993  prevzali úver vo výške  1 880 000 Sk
a  záväzky vo výške 2 000 000 SK po bývalých Komunálnych službách, ktoré museli
splácať. Následne dodal, že uvedené záväzky postupne splácali a uviedol svoj pohľad na
dôvody, prečo mestský podnik Záhradnícke služby mesta sa dostal do takejto situácie.
Poukázal na to, že v roku 2012 mal podnik plánovaný rozpočet na rok 2013 248 000€,
ktorý  v decembri  nebol  schválený  a následne  na  ďalšom  MsZ  bolo  navrhnutých  na
schválenie  už  len  200 000€,  čo  bolo  nepostačujúce.  Uviedol,  že  situácia  sa  začala
komplikovať už  v roku 2011 kedy bol príspevok krátený oproti rokom 2008, 2009, 2010
o 20 528€  a v roku  2012  o sumu  34 072€.   K 30.  Júlu  2013  nebol  od  zriaďovateľa
poskytnutý príspevok schválený uznesením MsZ, príspevok od zriaďovateľa nedostali ani
v mesiaci  august.  Niekoľko  krát  bol  na  Mestskom úrade  riešiť  túto  situáciu,  ale  ani
napriek tomu nepochodil. Vedenie mesta ako aj Ing. Szobiovú prosil o vyplatenie tohto
príspevku z dôvodu splátkového kalendára, ktorý má uzavretý s poisťovňami a z dôvodu
vyplatenia  miezd  zamestnancom,  ktorí  nemali  výplatu  už  dva  mesiace.  Uviedol,  že
najviac ho mrzí,  že v odôvodnení pozastavenia príspevku bolo napísané, že  z dôvodu
zlého hospodárenia Záhradníckych služieb, napriek tomu, že sa poctivo snaží hospodáriť,
o čom sa vyjadril aj audit, ktorý nenašiel žiadne vážne pochybenia v našom hospodárení.
Dodal, že podľa jeho názoru nevyplatenie mzdy za odvedenú prácu je hriech volajúci do
neba.
Primátor  mesta   -  požiadal  prednostu  MsÚ  Mgr.  Romana  Šíru,  aby  sa  vyjadril
k uvedenému bodu rokovania.
Mgr. Šíra   -  poďakoval za udelenie slova a uviedol, že by chcel reagovať za vedenie
mesta na príspevok riaditeľa Záhradníckych služieb mesta p. Tomajku.
Uviedol,  stále sa tu podsúva, že vedenie mesta nedalo príspevok Záhradníckym službám
mesta,  ale  nikto  sa  nepýta  prečo  a či  sú  na  to  právne  dôvody.  Následne  informoval
o niektorých  firmách,  s ktorými  komunikoval  a ktorým  Záhradnícke  služby  mesta  sú
dĺžne nemalé finančné prostriedky  aj napriek tomu, že tovar ktorý im dodali už tento
mestský  podnik predal.  Dodal,  že  uvedené predniesol  aj  na finančnej  komisii  a nikto
z poslaneckých radov na toto nereagoval, takže situáciu priblíži ešte raz. 

1. Spoločnosť  Drevan  s.r.o.,  Prešov  –  hovoril  s konateľom  spoločnosti  s p.
Guregom, ktorý mu potvrdil informáciu, že Záhradnícke služby mesta vytvorili
dlh voči ich spoločnosti vo výške 77 554,47 € za obdobie od roku 2005. Všetko je
za odobraté truhle v počte 600 kusov.

2. Spoločnosť Drevocom, Trnava – hovoril s obchodným riaditeľom spoločnosti s p.
Krajčíkom, ktorý potvrdil, že Záhradníckym službám mesta dodali truhle v počte
120 kusov vo výške 12 369,62€.

Poukázal na to, že Záhradnícke služby  - p. Tomajko neuhradil  ani euro za 720 truhiel,
ktoré následne, nakoľko na sklade už nie sú vedené, boli predané s maržou minimálne 40
%  je na mieste  položiť otázku - kde sú tie finančné prostriedky? Kde sú zisky ktoré boli
pri predaji získané? Prečo neuhradil pán riaditeľ faktúry za tieto truhly, keď sa predali?
Dodal, že toto sa pýta dookola a do dnešného dňa  odpoveď nemá. Veď keď to narátame
hovoríme  o sume  necelých   90 000€  a s pripočítaním  zisku  o sume  cca  140 000€  až
150 000€,  s tým že  dodávatelia  hovoria,  že  p.  Tomajko s nimi  nekomunikuje,  nerieši



splátkový kalendár,  neprejavuje záujem a jediné čo im bolo povedané,  že za mestský
podnik situáciu bude riešiť mesto. 

Zdôraznil, že takto by štatutár podniku konať nemal. 
Okrem iného  poukázal  aj  na  záväzky,  ktoré  tento  mestský  podnik  má  aj  voči  Prvej
teplárenskej  spoločnosti  za  dodávku  tepla  do  objektu  tzv.  kocka  za  rok  2012,  kde
nájomcovia riadne hradili  stanovené nájomné s energiami , ale p. Tomajko, ktorý mal
v tomto  období  túto  budovu v správe,  opäť  zálohové  platby,  ktoré  mal  posielať  tejto
spoločnosti za teplo neuhrádzal a na základe upomienky zaslanej konateľom spoločnosti
JUDr.  Vereským,  p.  Tomajko  prišiel  na  rokovanie,  kde  uznal  svoj  dlh  a podpísal
splátkový kalendár  a zaviazal  sa tento  dlh splácať  mesačne sumou 2 290 €,  čo by do
31.12.2013  malo byť vysporiadané.  K uvedenému dodal, že do dnešného dňa p. riaditeľ
zaplatil len jednu splátku aj to vo výške 500€. 
Uviedol,  že znovu sa môžeme opýtať kde je ten tok peňazí za energie,  ktoré boli od
nájomcov uhradené  správcovi  budovy , pričom tieto energie vyplatené neboli.  Uviedol,
že takto by sa dalo pokračovať, pretože zoznam veriteľov Záhradníckych služieb je dlhý.
Všetci vieme, že Záhradnícke služby mesta vyprodukovali stratu vo výške  cca 315 000 €
a nemali by sme si nahovárať, že tento podnik tlačí dlh z pred 20-tich rokov. Teraz tu boli
prezentované  dlhy  od  roku  2005,  čiže  za  posledných  8  rokov.  Manažovaním  tohto
podniku  prišlo  ku  krachu  tohto  podniku a je  na  nás  všetkých,  aby sme  sa  s tým raz
a navždy  vyrovnali,  pretože  tú  záťaž  budú  musieť  znášať  všetci  občania  Zlatých
Moraviec a vedenie tohto mesta to nedovolí a preto treba raz a navždy povedať, že stačilo
a dosť. 
Poslanec Rumanko  - reagoval na túto tému otázkou, že kde bolo vedenie mesta keď sa
konali audity , keď sa konali cyklické kontroly v rátane hlavného kontrolóra? 
Ďalej dodal, že na finančnej komisii kde sa táto situácia prejednávala bola z jeho strany
položená otázka na vedenie mesta: Ako chcete riešiť situáciu v Záhradníckych službách,
keď medziročne v r. 2011 , 2012 bol príspevok pre túto organizáciu krátený o 80 000€.
Uviedol, že keď sa pýtal pána primátora či sa jedná o konfrontáciu na osobu p. Tomajku,
alebo o záchranu Záhradníckych služieb, tak položil aj ďalšiu otázku, že keď sa vymení
p.  Tomajko  či  nepríde  vedenie  mesta  za  poslancami  MsZ  s požiadavkou  navýšenia
príspevku na fungovanie tohto mestského podniku? Odpovedané mu bolo, že v prípade,
že p. Tomajko odstúpi z pozície riaditeľa, situácia sa bude riešiť krízovým manažérom,
ktorý s tým istým rozpočtom, čo má p. Tomajko postaví mestský podnik na nohy. Toto
podľa jeho názoru nie je možné, s rozpočtom tak ako je nadstavený teraz, postaviť tento
podnik na nohy určite nie je možné. 
Poukázal na to, že Záhradníckym službám bol percentuálne najviac krátený rozpočet a na
to, že vedenie mesta v rozpore zo schváleným uznesením MsZ pozastavilo vyplácanie
príspevku tomuto mestskému podniku, ktorý mu bol  schválený,  čo spôsobilo situáciu
nevyplatenia miezd zamestnancom. Prijatie rozpočtu mesta je podľa neho zákonom pre
vedenie mesta ako i pre poslancov MsZ, ktorý by obidve strany mali dodržiavať.  Jeho
názor  je,  že  celé  je  to  namierené  na  osobu  p.  Tomajku,  nakoľko  aj  na  spomínanej
finančnej komisii bolo vedením mesta povedané, že ak pán riaditeľ odstúpi bude sa riešiť
situácia  v Záhradníckych  službách,  čo  podľa  jeho  názoru  s aktuálnym  rozpočtom
nedokáže nikto.  



JUDr. Vozárová   - zareagovala na príspevok poslanca Rumanka a to konkrétne k výtke
činnosti  audítora  a hlavného  kontrolóra  vo  vzťahu  mestského  podniku  Záhradnícke
služby,  si musíme uvedomiť,  že audit  vždy prebieha za určitý rok, avšak my riešime
situáciu v Záhradníckych službách komplexne. Nejde len o hospodárenie jedného roka,
ale  o hospodárenie  posledných  minimálne  desiatich  rokov.  Čo  sa  týka  hlavného
kontrolóra treba sa pýtať p. kontrolóra ako vykonával kontroly v tomto podniku, nakoľko
na  začiatku  roka  žiadal  p.  primátor  p.  kontrolóra  o stanovisko  k situácii   podniku
Záhradnícke  služby,  žiadal  o výsledky  vykonanej  kontroly,  avšak  žiadne  relevantné
informácie vedenie mesta nedostali.  Treba si ďalej uvedomiť, že naozaj argumenty p.
riaditeľa  Tomajka,  ktorý  stále  prezentuje  jednak  krátenie  rozpočtových  prostriedkov
a prevzatie starých dlhov, nemajú opodstatnenie v reálnych číslach, nakoľko čo sa týka
starých dlhov veľmi dobre vieme, že Záhradnícke služby mesta len za posledných šesť až
sedem  rokov  vyrobili  dlh  voči  sociálnej  poisťovni  a ostatným  poisťovniam  aj  voči
daňovému  úradu  vo  výške  100 000  €.  Tieto  čísla  máme  priamo  od  Záhradníckych
služieb.  Navyše  si  treba  uvedomiť,  že  všetky  príspevky  zo  strany  mesta  v týchto
obdobiach boli poskytované a v rámci  príspevku mesta boli poskytované aj peniaze do
sociálnej ako iných  poisťovní, ktoré uhradené opäť neboli a zriaďovateľ sa pýta, kde sú
tie peniaze, ktoré boli poskytnuté, ale do poisťovní nešli. Podotkla, že navyše potýkame
sa s exekúciami ktoré sú vedené voči tomuto podniku, pričom samozrejme v konečnom
dôsledku  financie,  ktoré  budeme  musieť  uhradiť  za  tieto  exekúcie  bude  znášať  celý
rozpočet mesta, čiže  peniaze na príspevky do poisťovní, ktoré už raz poukázané boli sa
budú musieť uhradiť ešte raz, z vreciek daňových poplatníkov. Takže zriaďovateľ vníma
túto situáciu komplexne a jednoducho tu nejde o pozíciu riaditeľa p. Tomajku ako to vy
vnímate,  ani  len  o pozíciu  zamestnancov,  ale  o globálny  problém  príspevkovej
organizácie Záhradnícke služby, čo sa odráža na ekonomike celého mesta a ťahá ju dole.
Ďalej  si  musíme uvedomiť,  že nie len Záhradníckym službám mesta,  ale  aj  ostatným
podnikom boli  v posledných  rokoch  krátené  príspevky,  takisto  sa  to  týka  Mestského
úradu – veď ako i nedávno sme dostali oznámenie,  že tento rok nám krátia podielové
dane   o ďalších  40 000€  s ktorými  sa  rátalo  a budeme  sa  s tým musieť  vysporiadať.
Pokiaľ  je  nadstavené  finančné  hospodárenie  zdravo  a efektívne,  tak  viem  zvládnuť
a preklenúť aj ťažšie obdobie, ak ho nemám nadstavené dobre, ak vo vedení podniku nie
je osoba schopná manažérsky, ekonomicky a finančne, tak samozrejme, že ten podnik ide
dole vodou. Podnik má ročný príspevok schválený  vo výške 217 000€ avšak jeho dlhy
k 30.06.2013 sú vo výške 315 00€ a uviedla,  že ani ona si nevie predstaviť ako tento
podnik by sme boli reálne schopný sanovať, preto sa treba reálne zaoberať s myšlienkou
o zrušení  tohto  podniku.  Tento  podnik  a jeho  zlá  situácia  sa  dotýka  celého
mesta, všetkých občanov a nie len úzkej skupiny ľudí.
Následne zareagovala na príspevok, ktorý bol v znení, že nevyplatenie mzdy za odvedenú
prácu, možno považovať do neba volajúci hriech. V tomto prípade by sa mohla aj ona
opýtať,  lebo  tiež  volala  pani  Sasáková,  ktorej  syn  na  základe  objednávky  od  pána
Tomajku urobil svoju prácu (úprava verejnej zelene) a zaplatené to do dnes nemá, takže
ona sa tiež pýta pána Tomajka, ako je možné že si objedná práce a potom ich nezaplatí.
Dodala, že p. Tomajka sa na toto nikto neopýta, všetci sa pýtajú prečo primátor stopol
peniaze, prečo nechce poslať ľuďom na výplaty, ale tu problém stojí úplne inak, treba sa
pýtať, čo pán riaditeľ robil, že ten podnik dostal do takéhoto stavu. Toto už nie je len



záležitosť  podniku,  záležitosť  p.  riaditeľa  a jeho  zamestnancov,  ale  záležitosť  celého
mesta a celej mestskej ekonomiky. 
Poslanec Rumanko  - reagoval na príspevok MsÚ, konkrétne k záväzkom za posledných
10 rokov. Požiadal Ing. Szobiovú, aby sa vyjadrila, aký bol objem krátenia príspevku za
tých posledných desať rokov. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že takéto informáciu nevie povedať z hlavy, ale túto informáciu
vie podať písomne po MsZ. Ďalej dodala, že príspevky boli poskytované len v rozsahu
ako nám dovoľoval rozpočet, nie je na mieste stále poukazovanie na znížený príspevok,
ktorý bol znížený všetkým, nakoľko bol znížený príjem mesta. Jedna vec je zostavený
rozpočet  z predpokladaných  príjmov  a druhá  vec  je  naplnenie  týchto  príjmov.  Pokiaľ
príjmy nie  sú naplnené,  tak  nemôžu  byť  zrealizované  výdavky.  Z uvedeného  dôvodu
dochádza ku kráteniu príspevkov, ako tomu bolo aj v minulom roku. 
Poslanec  Rumanko  -   uviedol,  že  pokiaľ  je  rozpočet  alfou  a omegou  čo  sa  týka
fungovania mesta, tak podľa jeho názoru aj príspevok pánovi Tomajkovi na mzdy mal
byť  vyplatený.  Ďalej  dodal,  že  percentuálny  podiel  krátenia  príspevku  mestských
podnikov sa najviac dotkol Záhradníckych služieb mesta. Ďalej dodal, že keď sa už bavia
o krátení podielových daní a šetrení, nedá mu aby nepoukázal na financie vyplatené ako
odmeny riaditeľom mestských podnikov, ktoré sa mohli použiť ako príspevok na pomoc
Záhradníckym službám mesta.
Mgr. Šíra – sa vyjadril k téme krátenie rozpočtu a uviedol, že všetci  dobre vieme – na
krátenie  rozpočtu   sú vždy objektívne  príčiny a sú  dané  štátom.  Na základe  krátenia
štátneho rozpočtu prichádza ku kráteniu mestského rozpočtu a následne príspevkovým
a rozpočtovým organizáciám. Dodal, že veď sú to poslanci, ktorí tie skrátené rozpočty
schvaľujú. Nemôže sa dnes hovoriť, že sa znížil rozpočet, keď sme všetci vedeli, že sa
budú znižovať rozpočty, veď každý  gazda na svojom dvore sa zakrýva perinou na akú
má. V opačnom prípade vytvára dlh a potom prichádza k takýmto skutočnostiam, ktoré tu
dnes riešime. 
Poslanec   Rumanko  –  reagoval,  že  návrh  rozpočtov  si  pripravovali  rozpočtové
organizácie  a predkladalo  ich mesto.  Takže,  poslanci  predpokladali,  že  sú v poriadku.
Podľa  jeho  názoru  bola  v tomto  smere  počas  schvaľovania  aj  dosť  búrlivá  diskusia
s ostatnými  riaditeľmi  mestských  podnikov.  Ďalej  poukázal  na  to,  že  riaditeľovi  p.
Tomajkovi bolo veľa krát posunutý príkaz, aby niečo vykonal bez toho, aby bola zaslaná
objednávka z Mestského úradu. 
Mgr. Šíra – uviedol, že na pozícii prednostu MsÚ je veľmi krátko, ale jedno vie určite, že
ani jeden z ostatných riaditeľov podnikov neurobí ani cm² bez objednávky, tak nechápe
prečo toto nevie pán riaditeľ Tomajko po toľkých rokoch, keď ostatné mestské podniky
keď zabezpečujú činnosť,  ktorú si  objednáva mesto,  robia ju na základe objednávky,
ktorá sa potom vyfakturuje. 
Ďalej  reagoval na výrok, že na finančnej komisii to bolo stavané do roviny, že je to celé
o osobe pána  Tomajku.   Uviedol,  že  znovu z tohto  miesta  opakuje to  čo  povedal  na
finančnej komisii  – On je rodený Zlatomoravčan a p. Tomajku pozná veľmi dlho a za
mnohé čo spravil pre toto mesto a týchto občanov si ho vážim (história, kultúra, pamiatky
atď.), ale na druhej strane musí jedným dychom povedať, že riadenie mestského podniku
Záhradnícke služby mesta nezvláda a takto by to povedal o ktoromkoľvek riaditeľovi,
ktorý by sedel na jeho mieste, pretože ten podnik je v takej strate, že jeho fungovanie si
nevie predstaviť. 



Poslanec  Rumanko- uviedol,  že  takéto  striktné  stanovisko očakáva aj  v ďalšom bode
programu. 
Primátor  mesta   -  uviedol,  že  pri  nástupe  na túto  funkciu  povedal,  že   jeho hlavnou
prioritou bude v Zlatých Moravciach urobiť poriadok a aby tu zavládlo právo a toho sa aj
drží a bude držať aj do budúcna.  
JUDr. Vozárová – uviedla, že stavať to do roviny ako to stavia poslanec Rumanko nie je
veľmi správne a chce poukázať na to, že ak zo strany poslancov sú požiadavky na vyššie
financovanie  mestských  podnikov,  alebo  iných  akcií,  treba  si  uvedomiť,  že  pokiaľ
chceme vyššie výdavky, musíme mať aj vyššie príjmy. Pri tvorbe návrhu rozpočtu mesto
ráta s určitými číslami, ktoré pokiaľ sú nižšie ako by chceli poslanci, treba si  uvedomiť,
že môžeme do mestskej kasy financie dostať napríklad formou zvyšovania daní, alebo
iných  príspevkov.  Mesto  navrhovalo  v minulom  roku  zvýšenie  dane  z nehnuteľnosti
o 15%,  čo  schválené  nebolo.  Schválené  bolo  o 7,5%  s tým,  že  máme  v meste  Zlaté
Moravce  najnižšiu  daňovú  zaťaženosť.  Ak   mesto  funguje  s okresaným  rozpočtom,
nemôžeme od mesta žiadať, aby reálne ufinancovalo 5 mestských  podnikov, 5 MŠ, ZŠ
a celý ten kolos, ktorý tu máme. Treba si uvedomiť aj túto ekonomiku.
Poslanec  Rumanko   -  zareagoval  a znova  poukázal  na  hospodárenie  mesta  v prípade
udeľovania  odmien  a zopakoval,  že  rozpočty  si  príspevkové  organizácie  pripravovali
sami a mesto ich predkladalo, takže nerozumie prečo sa poukazuje na poslancov. 
Poslanec Galaba – uviedol, že chce reagovať k príspevku poslanca Rumanka. Uviedol, že
naozaj je to o tom, že treba tie  rozpočty znižovať, pretože ak neprichádzajú peniaze do
príjmovej  časti,  tak  sa  musia  meniť  vo  výdavkovej.  Rozdiel  je  však  ak  niekomu
zoberieme  5%  a niekomu  30%  z plánovaného  príspevku.  Na  porovnanie  uviedol,  že
Záhradnícke služby na rok 2012 mali pôvodne rozpočtovaných 248 000€ a v návrhu na
schvaľovanie bolo 200 000€, čiže nižšie o 48 000€.  Technické služby mesta 640 000€
a v návrhu rozpočtu bolo 625 000€, čiže len o 15 000€ nižší. Mestská nemocnica mala
očakávanú  skutočnosť  240 000€  a v návrhu  rozpočtu  bolo  uvedených  240 000€,  čiže
zníženie žiadne. Toto sú tie čísla, ktoré aj poslanec Rumanko naznačoval. Ide tu o to, že
p. Tomajkovi bolo percentuálne znižované najviac oproti iným mestským podnikom. 
Riaditeľ Záhradníckych služieb p. Tomajko – reagoval na príspevok JUDr. Vozárovej
a uviedol, že p. právnička tu nie je rok, ale bola tu  aj roky predtým a veľmi dobre vie, že
keď  sa  to  vo  finančných  komisiách  prerokováva  tento  mestský  podnik,  neustále
poukazoval na to, že mestský podnik ťahá pred sebou dlh, ktorý musel prijať  z minulosti,
keď  sa  š.p.  Komunálne  služby  rušil  a mesto  prevzalo  tieto  záväzky  prostredníctvom
Záhradníckych služieb s tým, že Mestské  zastupiteľstvo sa zaviazalo,  že Záhradnícke
služby budú oddĺžené, čo sa  do teraz nestalo. Následne zopakoval výšku sumy úveru ako
i záväzkov, ktoré museli prebrať a poukázal aj na pohľadávky po Ing. Nemečekovi, ktoré
sú už viac menej nevymožiteľné vo výške 56 505€. Ďalej dodal, že v podniku mali 89
zamestnancov, ktorých musel vysporiadať a dať im odstupné. Poukázal na to, že v roku
2012  mal  podnik  plánovaný  rozpočet  248 000€  a navrhnutých  na  schválenie  bolo
200 000€,  čo  bolo  nepostačujúce.  Keby  v roku  2011  nebol  príspevok  krátený  oproti
rokom 2008, 2009, 2010 o 20 528€ a v roku 2012 o sumu 34 072€ boli by vyrovnané
záväzky voči sociálnej poisťovní a Daňovému úradu. 
Ďalej sa vyjadril k otázke  od vedenia mesta - kde sú rakvy. Uviedol, že   fakturované
nebolo len drevo na rakvy, ale aj drevo na iné potreby pri vykonávaní rôznych úkonov.



V minulosti  museli  zaplatiť  celú  rekonštrukciu  námestia  A.  Hlinku,  s tým že  museli
uhradiť aj stánok, ktorý tam stojí. 
Uviedol,  že  s dodávateľmi  rakiev  rokoval, komunikoval,  čiže  nie  je  pravda,  že
nekomunikuje a vždy poctivo platil pokiaľ neprišlo krátenie rozpočtu. Dodal, že krátenie
rozpočtu sa najviac dotklo mestského podniku Záhradnícke služby mesta  a Mestského
strediska kultúry a športu. 
Ďalej poukázal na úlohy vykonané navyše , ktoré im nikdy neboli preplatené. Uviedol, že
peniaze dávali do mesta,  aby vyzeralo lepšie (preliezky,  zeleň v meste, park J. Kráľa,
oplotenie Pietneho parku atď.). Museli plniť požiadavky občanov ako aj vedenia mesta.
O dlhoch  z minulosti  informoval  p.  primátora  hneď  po  nástupe   na  post,  ktorý  mu
potvrdil, že o probléme vie a sľúbil mu oddĺženie tohto podniku. K záväzkom, ktoré má
tento podnik v sociálnej poisťovni ako aj  voči Daňovému úradu ako sa už opakovane
vyjadril,  boli  hlavne  z dôvodu  krátenia  rozpočtu  tohto  mestského  podniku,  ale
s poisťovňami  a Daňovým  úradom  má  dohodnuté  splátkové  kalendáre,  avšak
pozastavením príspevku zriaďovateľa sú ohrozené a môže dôjsť k ich zrušeniu. 
Uviedol, že on si vždy štatutárov mesta vážil a plnil všetky úlohy, ktoré dostal.
JUDr. Vozárová  - uviedla, že verí pánovi riaditeľovi jeho snahu, ale výsledky sú veľmi
biedne a situácia podniku je veľmi vážna.  Dodala k tvrdeniu riaditeľa,  že podnik mal
oddĺžiť po bývalých Komunálnych službách avšak v záväzkoch k 30.06.2013 vo výške
315 000€ nie sú evidované žiadne záväzky po bývalých Komunálnych službách. Ak pán
riaditeľ  tvrdí,  že  na  oddĺženie  peniaze  nedostal,  tak  nerozumie  prečo  nie  je  vedený
v evidencii záväzkov, ktorý keď tam nie je - o akom záväzku po Komunálnych službách
sa tu teda bavíme.
Marián  Tomajko   -  uviedol,  že  na  základe  odporučenia  audítorov  toto  vedú
v podsúvahovom účte. 
 Poslankyňa  Uhrinová   -  uviedla,  že  finančná  komisia  v spolupráci  s mestom
a s riaditeľmi mestských podnikov pripravuje rozpočet, ona ako poslanec MsZ ho dostala
na schválenie  odporučený všetkými  orgánmi (FK, MR).  Uviedla,  že predpokladala  aj
napriek rozpočtovým opatreniam, ktoré treba v priebehu roka robiť, že ten rozpočet bol
poriadne  prerokovaný  erudovanými  poslancami,  odborníkmi  z radou  občanov.  Ďalej
dodala,  že  jej  chýba ku každému finančnému opatreniu  vyjadrenie   kontrolóra  mesta
a následne sa opýtala, že prečo tu dnes nie je. 
Primátor mesta  - uviedol, že hlavný kontrolór sa ospravedlnil z dnešného rokovania MsZ
nakoľko ho včera zastihli zdravotné problémy.
Poslankyňa Uhrinová  - uviedla, že ona ako poslanec nedostala od kontrolóra mesta
ani riadny plán kontrol, ani žiadne upozornenie, že sa niečo deje.
Chýba  jej  komunikácia  hlavného  kontrolóra  s poslancami  Mestského  zastupiteľstva
a činnosť hlavného kontrolóra vo forme priebežných správ vypracovaných pre poslancov.
Poslanec Petrovič uviedol, že riaditeľ Záhradníckych služieb všetkým vysvetlil, kde sú
peniaze z tých truhiel.  Uviedol, že ako je zrejmé z odpovedí, tak s týmito peniazmi sa
platili iné záväzky. Čo sa týka úhrad za energie tak to nie len Záhradnícke služby, ale
všetky  podniky  si  nevytvárajú  žiadnu  rezervu   z nájmu,  všetko  sa  preje  a potom  sa
čudujeme, že nemajú na opravy budov.
Pán Tomajko za tých 20 rokov čo bojuje a stále sa mu znižuje rozpočet, vytvoril dlh vo
výške 315 000€, pričom preberal veľký dlh, dá sa povedať, že otročí pre toto mesto, lebo
robí veci pre mesto, ktoré nie sú vyplatené, za čo si ho podľa neho treba vážiť a nie mu



hádzať polená pod nohy. Následne  porovnal výšku záväzkov Mestskej nemocnice, kde
riaditeľ dostal podnik s vyrovnaným rozpočtom a po dvoch rokoch má k dnešnému dňu
vyše 900 000€ záväzky,  audítorov klame,  tak to je v najlepšom poriadku.  To, že pán
Tomajko sa tu borí s tým, že sa mu poriadne nevypláca príspevok od mesta má dlh vo
výške  315 000€.  Keby sme pýtali,  že  kde  sa  za  posledné dva  roky vyhodili  peniaze
a koľko, tak by sme zistili, že ten podnik, už dávno mohol byť oddĺžený. Poukázal na
financie cez 200 000€, ktoré išli  projektantovi za projekt na ktorého realizáciu nie sú
financie.  Vyše  100 000€  sa  predražila  ulica,  ktorá  sa  rekonštruovala,  nehovoriac
o odmenách  a iných  veciach,  kde  sa  vyhadzujú  peniaze.  Zo  Záhradníckych  služieb
nemiznú  veci ako z Technických služieb (polievacie autá). Pán  Tomajko tu robí pre
mesto naozaj čo môže a namiesto toho, čo aj teraz poslanci ho chcú podporiť(navýšiť
príspevok),  tak  im to  je  vedením mesta  zmietnuté  zo  stola  a schválený  príspevok sa
prestane  vyplácať.  Následne sa opýtal,  že  kto zaplatí  pokutu  100 000€,   Inšpektorátu
práce za neodvádzanie miezd zamestnancom. Záväzky Záhradníckych služieb aj tak bude
musieť niekto raz uhradiť (predpokladá,  že mesto)  a plus pokuty,  do ktorých vedenie
mesta svojím konaním tlačí. 
Poslanec Galaba – uviedol, že finančná komisia na svojom zasadnutí 12.08.2013 prijala
uznesenie, kde odporúča vedeniu mesta dodržiavať  schválené uznesenie MsZ 494/2013
o schválení rozpočtu  2013 a odporúča vedeniu mesta,  aby príspevok pre Záhradnícke
služby bol vyplácaný v plnej výške a v pravidelných mesačných splátkach. 
Mgr. Šíra  -  reagoval na príspevok poslanca Petroviča a vystúpenie p. Tomajku. Uviedol,
že  poslanec  Petrovič  obhajoval  p.  riaditeľa,  že  pán  Tomajko  sa  tu  snaží  podnik
zachraňovať ako sa dá tým, že niečo spláca. Následne sa verejne opýtal – či je správne
a zákonné  splácať  niečo  tým,  že  sa  vytvára  nový dlh   a dodal,  že  je  to  ekonomická
sebevražda. 
Ďalej  sa  ohradil  voči  vyjadreniu,  že  si  firmy  s truhlami  vymyslel.  Kompletnú
komunikáciu  aj  s dodacími  listami  má  na  e-maily  a nie  je  problém dať  kontakty  na
konateľov  spoločnosti  s ktorými  komunikoval  aj  osobne.  Následne  zopakoval  sumu,
ktorú sú Záhradnícke služby dlžné za dodané truhle, ktoré už nie sú na sklade, čiže sú
predané  aj  so  ziskom čo  je  predpokladaná  finančná  čiastka  vo  výške  cca  135 000€.
Apeloval na to, že nemôže pán riaditeľ tvrdiť, že takáto čiastka sa roztrúsila po meste za
práce  a pod.   Veď  aj  my  keď  si  nakúpime  tovar  v obchode,  nemôžeme  odísť  bez
zaplatenia a toto je to isté. Zopakoval, že ešte raz, toto nie je o osobe pána riaditeľa, ale
o tom, že podnik Záhradnícke služby mesta dostal do straty 315 000€, o čom pán riaditeľ
stále rozpráva ako o dlhu ktorý tlačí pred sebou za bývalé Komunálne služby, čo nie je
pravda. V  tomto čísle ten dlh za Komunálne služby nie je, to predsa máme na stole
a keby sme prirátali dlh, o ktorom hovorí pán Tomajko, tak by sme prišli k inému číslu.
Tu sa rozprávame o čísle, v ktorom nie je zahrnutý dlh po Komunálnych službách,  o
strate  315 000€. Dodal, že  vedenie mesta nemá záujem vymenovať na post riaditeľa
iného manažéra, pretože tento podnik dospel do stavu, kedy ho už žiadny manažér nevie
sanovať ani zachrániť. Následne poukázal na momentálny stav Záhradníckych služieb,
kde  podľa  jeho  názoru  zastal  čas  pred  30-timi  rokmi,  pričom  žijeme  v dobe  vedy
a pokroku. 
Primátor  mesta –  následne  primátor  mesta  prehovoril  k poslancom  Mestského
zastupiteľstva a uviedol,   že  všetci  veľmi  dobre  vieme,  aká  je  ekonomická  situácia
v Záhradníckych  službách.  Tento  podnik  dlhodobo vyrába  stratu,  pričom len  za  roky



2008-2013  vyrobil  podnik  dlhy  voči  Sociálnej  poisťovni,  ostatným  poisťovaniam
a daňovému úradu vo výške vyše stotisíc eur. Nie je reálny predpoklad, že by mohlo
dôjsť k zlepšeniu jeho hospodárenia. Preto teraz navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo
prijalo  uznesenie,  ktorým  schváli  začatie  prípravy  zániku  príspevkovej  organizácie
Záhradnícke služby mesta  Zlaté  Moravce k 31.12.2013.  V tomto prípade treba urobiť
rázny  krok,  hrubú  čiaru  a zamedziť  ďalšiemu  zaťažovaniu  mestského  rozpočtu
výdavkami na nefungujúci podnik. 
Následne navrhol prijať uznesenie nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25. zasadnutí MZ konanom dňa
5.9.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na zahájenie procesu zániku príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 31410529,  
s c h v a ľ u j e
zahájenie procesu prípravy zániku príspevkovej organizácie  Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 31410529 s tým, že:

a) k zániku  tohto podniku dôjde zrušením bez právneho nástupcu k  31.12.2013
b) na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložené uznesenie

o zrušení tohto podniku k 31.12.2013 bez právneho nástupcu, pričom práva
a povinnosti  prejdú  na  zriaďovateľa,  spolu  s návrhom  na  prerozdelenie
činností  tohto  podniku  na  ostatné  príspevkové  organizácie  mesta  Zlaté
Moravce  príp.  iné  subjekty  a návrhom na  vysporiadanie  dlhov a  záväzkov
zrušovaného podniku

Primátor mesta  dodal, že uvedené navrhuje zo srdca, lebo chce pre toto mesto len dobre.
Nikdy  nechcel pre žiadnych ľudí a už vôbec nie pre ľudí, ktorí pracujú pre Záhradnícke
služby mesta vonku mnohokrát na páľave, aby nedostávali výplaty za svoju prácu. A j on
živil deti, takže celé mu je to ľúto, ale situácia v Záhradníckych službách je neúnosná
a musí sa riešiť. Čo je veľa to je dosť!

Poslanec Rumanko   - na uvedené reagoval,  že primátor pri nástupe do svojej funkcie
uviedol,  že si spraví hĺbkový audit  všetkých mestských podnikov. Poukázal na to,  že
poslanci sa z tohto auditu nič nedozvedeli. Následne uviedol, že chce zareagovať aj na
poznámku  prednostu  MsÚ  a dodal,  že  na  finančnej  komisii  sa  pýtal  jasne  :  Keď p.
Tomajku  poslanci  MsZ  odvolajú,  uvoľní  vedenie  mesta  príspevok  Záhradníckym
službám? Na uvedené dostali  odpoveď, že áno.  Takže sa mu nezdá,  že by to nebolo
osobné.
Mgr. Šíra   - uviedol, že na finančnej komisii uviedol, že mesto sa s tým bude musieť
vysporiadať a to ako to bolo poňaté  nevie, ale vie, že následne  sa vyjadril, že podľa jeho
názoru, nie je na svete manažéra, ktorý by pri výške takéhoto príspevku a dlhoch, ktoré
Záhradnícke služby majú postavil tento podnik na nohy. 
Ďalej dodal, že vedenie mesta si je vedomé, že sa bude musieť vysporiadať so záväzkami,
čiže aj so záväzkami  voči zamestnancom. 



Poslanec Rumanko – požiadal vedenie mesta, aby neobchádzalo poslancov a pokiaľ má
vedomosť,  že  podobné  veci  sa  dejú  aj  v ostatných  príspevkových organizáciách,  aby
bezodkladne  informovalo  aj  poslanecký  zbor,  nakoľko mesto,  čiže vedenie  mesta  má
prvotné informácie (audity,  kontroly,  informácie z finančného oddelenia a pod.). Ďalej
dodal, že na najbližšom zasadnutí MsZ  bude očakávať odozvu na uznesenia, ktoré sa
týkali  Mestských  podnikov   prijatých  na  zasadnutí  MsZ  dňa   20.09.2012,  nakoľko
poslanci MsZ nemajú informácie ako sa plnili tieto uznesenia. 
Primátor mesta – uviedol, že čo sa týka nápravných opatrení, žiadal p. Tomajku o návrhy
racionalizačných  opatrení  v tejto  krízovej  situácii   podniku.  Od  pána  Tomajku  dostal
odpoveď kde okrem svojej obhajoby, ktorú aj teraz na zastupiteľstve prezentuje som sa
nedozvedel  nič.  Neboli  tam žiadne návrhy na opatrenia  z jeho pozície,  žiadne návrhy
riešenia tejto zlej situácie.
Ďalej  dodal,  že  do  budúcna  spraví  všetko  pre  to,  aby  komunikácia  medzi  ním
a poslancami sa zlepšila. Podľa jeho názoru v tomto problém nevidí, nakoľko či už na
úrade,  alebo  na  kultúrnej  akcii,  nikdy  nemal  problém  komunikovať  s ktorýmkoľvek
poslancom MsZ, vypočuť si ho, podať si ruky a ísť ďalej. 
Poslanec Rumanko  - uviedol, že na základe jeho skúseností v komunikácii problém vidí,
nakoľko  aj  v poslednom  období,  keď  žiadal  Mestský  úrad  o informácie,  tak  dostal
odpoveď,  že  požiadavku  má  predniesť  ako  interpeláciu  na  MsZ,  prípadne  si  má
informácie vyžiadať podľa zákona č. 211.
Prednosta MsÚ   - na uvedené odpovedal,  že toto rozhodnutie bolo jeho a poslancovi
Rumankovi   ho vyargumentoval  aj  telefonicky.   Následne vysvetlil  dôvody,  ktoré ho
viedli  k takémuto vyjadreniu.  Požiadavka o informácie p. poslanca bola vybavená,  ale
nakoľko  poslanec  Rumanko  nebol  s odpoveďou  spokojný  opakovane  volal  rôznym
zamestnancom MsÚ a zahlcoval ich s chystaním materiálov pre neho, zatiaľ čo im stála
agenda,  za  ktorú sú  zodpovední  a ktorú  majú  v pracovnej  náplni.  Dodal,  že  od  kedy
nastúpil do funkcie všetci musia uznať, že je prístupný a otvorený a kedykoľvek ochotný
poskytnúť informácie, materiály, nikomu sa nevyhýba, ale nemôže to skĺznuť do roviny,
že 5 zamestnancov MsÚ bude 3 dni  robiť na požiadavke p. poslanca. 
Poslanec Rumanko – uviedol,  že jeho požiadavka sa týkala dvoch pracovných náplní,
ktoré mu mohla p. Drienovská poskytnúť.
Prednosta MsÚ  - uviedol, že táto požiadavka bola už v poradí 23. v priebehu dvoch dní.
Poslanec  Rumanko –  uviedol,  že  požiadavky  sa   týkali  aj  interpelácie,  ktorá  bola
prednesená  v minulosti  ohľadne  zmluvy  s p.  Vozárom,  ktorého  firma  má  v  správe
reklamy  na  verejnom  osvetlení.  Už  v minulosti  žiadal  ekonomické  zhodnotenie
výhodnosti tohto prenájmu a je tomu už rok, čo  čaká a nič doteraz nedostal. 

Primátor  mesta   -  vyzval  poslancov  MsZ  na  hlasovanie  za  návrh  uznesenia,  ktoré
predniesol  a zároveň  je  premietané  na  tabuli  -  Návrh  zahájenia  procesu  zániku
príspevkovej  organizácie  Záhradnícke  služby  mesta  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik,
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529
Poslanec Klučiar  – požiadal právničku MsÚ o vyjadrenie či je v súlade so zákonom, že
primátor  mesta,  ktorý  je  predsedajúcim tohto  zastupiteľstva,  či  má  právo  predkladať
návrhy uznesenia, či by si to nemal osvojiť poslanec MsZ a predložiť ten.
JUDr. Vozárová – uviedla, že primátor mesta má tiež právo predkladať návrhy.



Primátor  meta –  ešte  raz  vyzval  prítomných  poslancov MsZ na  hlasovanie  za  návrh
uznesenia, ktorý predložil. 
Za: 0 
Proti: 2 ( Rumanko, Petrovič )
Zdržali sa:  11 ( Klučiar, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Chládek, Záchensky, Lisý,
Hollý, Dubajová, Madola )
Nehlasovali:  3  ( Vicianová, Škvarenina, Galaba )
Primátor mesta skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

Poslanec Galaba – uviedol, že na základe zasadnutia finančnej komisie predkladá návrh
uznesenia, ktoré táto komisia odporúča schváliť v nasledovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
p r e r o k o v a l o
aktuálnu situáciu v mestskom podniku Záhradnícke služby 
d o p o r u č u j e

a) dodržiavať uznesenie Uznesenie MsZ č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 
2013

b) vyplácať schválený príspevok pre  Záhradnícke služby, p.o. v pravidelných 
mesačných splátkach

Primátor mesta – požiadal poslancov MsZ o hlasovanie k poslaneckému návrhu poslanca
Galabu  - Aktuálna situácia v mestskom podniku Záhradnícke služby 
Za: 13  ( Madola, Galaba, Dubajová, Lisý, Záchensky,  Chládek, Rumanko, Klučiar, 

Petrovič, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Hollý )
Proti: 0
Zdržali sa: 2   ( Husár, Uhrinová )
Nehlasoval: 1   ( Škvarenina )
Primátor mesta skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

Poslanec  Škvarenina  –  požiadal  o slovo  a následne  uviedol,  že  by  chcel  poprosiť
kompetentných, čiže vedúcu oddelenia financií a rozpočtu Ing. Szobiovú, pána primátora
a pána riaditeľa Záhradníckych služieb, aby k tejto situácii hľadali riešenie, ktoré bude
zákonné,  aby  mohli  byť  príspevky  na  výplaty  zamestnancom  Záhradníckych  služieb
vyplatené.
Primátor mesta – uviedol,  že uvedené musí reagovať, že samozrejme nad ničím iným
nerozmýšľa už niekoľko dní a veľmi ho mrzí to čo sa deje, ale skutočne vyplácanie tohto
príspevku musí  byť  zákonným spôsobom.  Dodal,  že  ako uviedol  aj  na začiatku  jeho
cieľom od nástupu na túto funkciu bolo do Zlatých Moraviec doniesť zákon, čoho sa aj
drží, lebo nie vždy tu platil. Takže keď niekto pochybí, tak bude musieť odísť, lebo tu
bude platiť zákon pre všetkých rovnako. 



K     bodu 12
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce

Primátor  mesta –  požiadal  poslanca  Husára  o predloženie  návrhu  uznesenia  k bodu
rokovania. 
Poslanec Husár  – ako predseda návrhovej komisii predložil návrh uznesenia  k tomuto
bodu rokovania, ktoré má  nasledovné znenie:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na  zvýšenie  príspevku  v rozpočtu  zriaďovateľa  pre  príspevkovú  organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 

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

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:
5.1.0 644 Transfer príspevkovej organizácii 
(Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce) + 20.000 Eur
08.1.0. 642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám – 20.000 Eur

Primátor mesta – reagoval na uvedený návrh a uviedol, že návrh na zvýšenie príspevku
pre Záhradnícke služby , ktorý je predložený bol predložený  ešte na júnovom rokovaní
mestského zastupiteľstva. Uznesenie, ktorým ste toto zvýšenie príspevku schválili som
nepodpísal, pretože bolo v rozpore so zákonom a pre mesto zjavne nevýhodné. Dodal, že
teraz je predložený poslancami  rovnaký návrh. Preto ich opätovne upozornil na fakt, že
poukazovanie  finančných  prostriedkov  organizácii,  voči  ktorej  je  vedených  viacero
exekučných  konaní,  ktorej  záväzky  sú  vyššie  ako  jej  ročný  príspevok  a  ktorej
hospodárenie  je  absolútne  nesystémové,  čo  považuje  za  neefektívne  a nehospodárne
nakladanie s peniazmi občanov tohto mesta. Akékoľvek poskytovanie ďalšieho príspevku
zo strany mesta na chod a činnosť takto zle hospodáriaceho podniku je nehospodárnym
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny.   Zároveň by sa
narušilo  zabezpečenie  konsolidácie  rozpočtu  mesta  v úspore  bežných  výdavkov  a vo
výsledku  hospodárenia  vo  vzťahu  k plneniu  Memoranda  o spolupráci  medzi
Ministerstvom financií  SR a ZMOS,  ktoré  požaduje úspory bežných výdavkov a  ich
premietnutie  do výsledku hospodárenia.  Navyše aj  v priebehu tohto roka dochádza ku
kráteniu podielových daní, ktoré nám nebudú poukázané v plánovanej výške.
Uviedol, že návrh poslancov je teda v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a je pre mesto a jeho celkové hospodárenie zjavne nevýhodný.  

Primátor  mesta   dal  hlasovať  za  poslanecký  návrh  uznesenia  na  zvýšenie  príspevku
z rozpočtu  zriaďovateľa  pre  príspevkovú organizáciu  Záhradnícke  služby mesta  Zlaté
Moravce
Za:  11   (  Rumanko,  Chládek,  Záchensky,  Lisý,  Dubajová,  Madola,  Hollý,  Hritz,
Vicianová, Petrovič, Klučiar )  



Proti: 0
Zdržali sa: 4  ( Galaba, Škvarenina, Husár, Tonkovič )
Nehlasovala:  1     ( Uhrinová )
Primátor mesta skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

Poslanec Hric – odišiel z rokovania Mestského zastupiteľstva
Primátor mesta -  navrhol poslancom MsZ 10 min. prestávku, s ktorou súhlasili a prerušil
rokovanie Mestského zastupiteľstva na 10 minút.

K     bodu 13
Aktuálna situácia v mestskom podniku Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca
Zlaté Moravce

Primátor  mesta  – otvoril  diskusiu k tomuto  bodu a následne vyjadril  svoje stanovisko
k tejto problematike:
Vážení  poslanci,  chcem Vám oznámiť,  že  riaditeľ  Mestskej  nemocnice  Prof.  MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. ma teraz telefonicky informoval, že bol hospitalizovaný  a preto sa
nemôže  zúčastniť  tohto  zastupiteľstva,  zároveň  ma  požiadal  o preloženie  stretnutia
s poslancami na utorok v popoludňajších hodinách.

Bez ohľadu na uvedené Vám oznamujem, že pán Grujbár nemá naďalej moju dôveru
a preto mu nebude predĺžené poverenie na funkciu riaditeľa nemocnice ktoré končí 11.
septembra 2013. 

Na základe informácií od hlavného kontrolóra a audítorov zvažujem v najbližších dňoch
oboznámiť s touto záležitosťou príslušné orgány, ktoré by ju náležite vyšetrili,  tak aby
boli preverené všetky záležitosti týkajúce sa financovania nemocnice. 
Následne poďakoval za pozornosť a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.

Mgr.  Galaba   -   uviedol,  že  poslanci  MsZ  dostali  informácie  o situácii  v mestskej
nemocnici  na  základe  správy  nezávislého  audítora  a  na  základe  zasadnutia  finančnej
komisie bol primátor mesta požiadaný, aby  na toto zasadnutie MsZ  pozval konateľa
spoločnosti  LEX AUDIT  - audítora Ing. Milana  Chovana  a to za účelom vysvetlenia
situácie v mestskom podniku Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca. Uviedol, že
primátor  mesta  splnil  požiadavku  finančnej  komisie  a zaslal  mu  informáciu,  že
03.09.2013 bol  Ing.  Chovanovi  zaslaný list,  kde ho pozýval  na toto zasadnutie  MsZ.
Dodal, že pokiaľ je teda  Ing. Chovan prítomný žiada o jeho vystúpenie. 
Primátor mesta  - uviedol, že Ing. Chovan je prítomný a požiadal poslancov o hlasovanie
za udelenie slova audítorovi.
Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Hollý, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, Galaba, 
Chládek, Záchenský, Dubajová, Madola, Škvarenina, Petrovič, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta udelil slovo Ing. Milanovi Chovanovi.



Ing. Milan Chovan – poďakoval za slovo a uviedol, že je konateľom spoločnosti LEX-
AUDIT,  spol.  s.r.o.,  ktorá  v meste  vykonáva  už  druhý  rok  audit.  Mestského
zastupiteľstva  sa  zúčastňujú  na  základe  požiadania  p.  primátora,  kde  dôvodom  je
objasnenie  situácie,  ktorá  vznikla  pri  Konsolidovanie  účtovnej  závierke,  kde  odmietli
poskytnúť výrok pre konsolidovanú závierku mesta. 
Zmluva pre vykonanie auditu pre mesto a jeho organizácie bola uzatvorená 17.04.2013.
V tejto zmluve boli viazaný vykonať audit a súčasne konsolidovanú účtovnú závierku.
Následne  po  nej  s jednotlivými  organizáciami  mali  byť  uzatvorené  dielčie  zmluvy
o vykonaní  auditu  účtovnej  závierky.  Stalo  sa  tak  so  všetkými  okrem  mestskej
nemocnice,  nakoľko  dôvodom  neuzatvorenia  zmluvy  bolo,  že   pri  stretnutí  s  p.
Grujbárom im bolo povedané, že on má už audit urobený za ten rok, takže nie je dôvod
aby  sa  u neho  vykonával  audit.  Z uvedeného  dôvodu  bol  problém  vykonať  audit
konsolidovanej  účtovnej  závierky,  preto  pán  primátor  nariadil,  aby  okamžite  bol
vykonaný  audit  aj  v nemocnici.  Postupne  pri  vykonávaní  auditu  v mestských
organizáciách bol zahájený audit aj v nemocnici. Uviedol, že problematické bolo to, že
neboli predkladané doklady a najväčším problémom bolo, že nebola uzatvorená zmluva.
Pán Grujbár ho uisťoval, že bude uzatvorená, že to má k dispozícii aj napriek tomu, že
zmluva  zo  strany LEX-  AUDIT,  spol.  s.r.o.  mu  zaslaná  bola,  ale  podpísaná  doteraz
nebola. To je vlastne aj právny dôvod, prečo má problém detailne informovať toto MsZ
o zisteniach. Uviedol, že po tom ako dostal pozvánku na toto MsZ, denno denne volal p.
Grujbárovi, ale zmluva do dnešného dňa aj napriek tomu podpísaná nebola, preto teda
v zmysle audítorských štandardov má právny problém informovať o zisteniach, nakoľko
audit  bol  urobený  s tým,  že  riaditeľ  nemocnice  bol  vyzvaný  na  doloženie  dokladov
takých, ktoré sú nevyhnutné pre samotné vykonanie auditu a keďže neboli predložené,
bol dôvod na to, aby bol odmietnutý výrok pre konsolidovanú účtovnú závierku mesta.
Dodal,  že  momentálny  stav  je  taký,  že  do  správy  konsolidovanej  účtovnej  závierky
uviedol,  že  akonáhle budú poskytnuté  doklady,  tak ten audit  bude dokončený.  Takže
pokiaľ bude zmluva podpísaná, tak audit radi dokončia. 
Poslanec Hollý – požiadal o informáciu – aké doklady neboli predložené?
Auditor –  uviedol,  že  chýbajú  výpisy  z banky  jedného  účtu  a  preto  nemohol  vydať
stanovisko pre konsolidovanú účtovnú uzávierku. Nemôže niečo overiť, alebo povedať,
že je to zlé, alebo dobré, keď nemá doklady. Ďalej dodal, že sa viac vyjadrovať nechce
a dokončiť  audit  môžu  len  na  základe  podpísania  dodatkov  zmluvy  s mestom  a  to
z nasledovných  dôvodov:  nemusí  byť  urobený  audit  konkrétnej  účtovnej
jednotky(Mestskej  nemocnice),  ktorá  je  súčasťou  konsolidovaného  celku,  ale  stačí
vykonanie  previerky  a predloženie  všetkých  dokladov,  ktoré  požadujú.  Toto  sa  však
môže zrealizovať len na základe podpísania dodatku zmluvy s mestom. 
Poslanec Rumanko – poukázal na to, že audit sa v mestskej nemocnici začal vykonávať aj
napriek tomu, že zmluva nebola podpísaná tak nerozumie prečo keď začali a zistili niečo,
nemôže Ing. Chovan tieto informácie poskytnúť poslancom MsZ.  Ďalej dodal, že pokiaľ
boli zistené nejaké vážne nedostatky tak , podľa jeho názoru má audítorská spoločnosť
oznamovaciu povinnosť príslušným orgánom. 
JUDr. Kovačiková -   sa predstavila ako právnička spoločnosti LEX AUDIT, spol. s.r.o.
a dodala  že  zodpovedá  za  právne  veci.  Následne  prítomných  uistila,  že  do  dnešného
nebola vrátená podpísaná zmluva a bez zmluvy jednoducho zakazujú audítorské predpisy
vydať ich spoločnosti  správu pre nemocnicu. To či sú nejaké povinnosti voči orgánom,



to berú a to si aj plnia, ale pokiaľ nevidia konkrétny chýbajúci podklad, nemôžu vedieť či
je  to  v poriadku  alebo  nie.  Samozrejme,  akonáhle  bude  podpísaný  dodatok   a pán
primátor prikáže niekomu sprístupniť doklady a zistia, že sú tam závažné pochybenia,
budú konať v zmysle zákona o tom prítomných uistila. 
Poslanec Rumanko – sa ešte raz opýtal, že prečo audítorská spoločnosť vstúpila na pôdu
nemocnice pokiaľ nemala podpísanú zmluvu ani dodatok zmluvy od mesta. 
Ing.  Chovan –  uviedol,   p.  Grujbár  neustále  sľuboval,  že  podpísanú zmluvu  donesie
a zároveň boli tlačený termínom zmluvy na ukončenie konsolidovanej účtovnej závierky.
Uviedol, že audit začali robiť, ale v zmysle štandardov nemohli vydať správu. Dodal, že
keby chcel niečo kryť, tak skončí, nedá nijaké podklady a nechce dokončiť audit. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že pokiaľ p. Grujbár sľuboval, sľuboval, tak nemali zahájiť
audit  a  vstúpiť  na  pôdu  nemocnice  pokiaľ  nebola  uzatvorená  zmluva,  ale  riešiť  to
s vedením mesta. 
JUDr. Kovačiková  - uviedla, že bola riadne uzatvorená zmluva s mestom. V tejto zmluve
sa zaviazali overiť konsolidovanú účtovnú závierku. Táto konsolidovaná závierka zahŕňa
samozrejme aj mesto, to znamená, že mesto má tie kompetencie nakoľko je to mestský
podnik  a   so  súhlasom  primátora  a jeho  pani  ekonómky   môžu  vstúpiť  a overovať
doklady, ale nemôžeme vydať tú dielčiu správu. Za konsolidovanú správu museli konať
a preto  tam  vstúpili,  len  bohužiaľ  nedostali  doklady  o ktoré  žiadali,  preto  nemôžu
poskytnúť  výrok  pre  konsolidovanú   účtovnú  závierku  ani  kladný  ani  záporný,  ale
nemôžu  tvrdiť  to,  že  či  tam  došlo  k nejakému  pochybeniu,  alebo  je  to  zlé,  či  na
oznámenie pokiaľ nemajú právne sprístupnené doklady. Akonáhle sa toto udeje nevidí
problém v dokončení, nakoľko pre nich je to záležitosť jedného dňa.
JUDr.  Vozárová –  potvrdila  vyjadrenie  právničky  audítorskej  spoločnosti,  že  táto
spoločnosť má uzatvorenú tzv. všeobecnú zmluvu uzatvorenú s mestom, kde sa zaviazali
vykonať audit nielen v rámci MsÚ, ale aj v rámci príspevkových organizácií a následne
vytvoriť  konsolidovanú  účtovnú  závierku.  Takže  podľa  jej  názoru  na  základe  tejto
zmluvy  boli  kompetentní  vstúpiť  do  Mestskej  nemocnice  a požadovať  doklady.
Samozrejme tým, že  tam vznikol takýto problém bude ho treba riešiť a následne budeme
mať ďalšie doklady, aby sme vedeli aké je finančné hospodárenie v nemocnici. 
Poslanec  Rumanko   -  vytkol  právničke  mesta,  že  poslanci  MsZ  neboli  informovaní
o stave mestského podniku Mestská nemocnica a to hlavne o problémoch, ktoré vznikli
pri vykonávaní auditu.
JUDr. Vozárová  - uviedla, že po obdržaní správy  nezávislého audítora bola informácia
posunutá na rokovanie  finančnej komisie.
Poslanec  Galaba  -  potvrdil  vyjadrenie  právničky,  že  správa  bola  predložená
a prerokovaná  na  zasadnutí  finančnej  komisii.  Na  základe  závažnosti  situácie  sa  na
finančnej  komisii  rozhodli  zaradiť  tento  bod  na  rokovanie  dnešného  MsZ,   aby  sa
zdôvodnil tento stav aj napriek tomu, že táto správa mala byť predložená až na  MsZ,
ktoré sa bude konať 19.09.2013
JUDr. Kovačiková – uviedla, že zriaďovateľom mestského podniku je mesto a myslí si,
že  mesto  koná  v súlade  so  zákonom  a  predpokladá,  že  aj  bude  konať  v súlade  so
zákonom, nakoľko má tiež nejaké povinnosti  ale, platí u nás prezumpcia neviny a pokiaľ
nevidia doklady, nemôže niekto tvrdiť ani oznamovať, že niekto porušil zákon, alebo sa
dopustil  nejakého  protiprávneho  konania.  K tomu  treba  vidieť  chýbajúce  doklady



a pokiaľ takéto konanie bude z  dokladov preukázané,  naozaj  nemajú žiadny problém
a určite ani vedenie mesta splniť si svoju oznamovaciu povinnosť.  
Poslanec Madola – uviedol, že audit je jedna vec, ale zaujíma ho stav dlhu voči sociálnej
poisťovni, či boli záväzky voči tejto poisťovni vyrovnané tak, ako p. Grujbár prezentoval.
Primátor mesta – uviedol, že presnú výšku aktuálneho dlhu nevie momentálne povedať,
ale pokiaľ vie, tak informácia o aktuálnom stave by mala byť na internete.
Poslanec  Rumanko   -  sa  opýtal  primátora  mesta  na  dôvody  jeho  nedôvery  voči  p.
Grujbárovi,  pre ktoré sa rozhodol mu nepredĺžiť poverenie na funkciu riaditeľa Mestskej
nemocnice, lebo ak má nejaké informácie, ktoré by mali vedieť poslanci, tak by ich mal
informovať. Ďalej dodal, že od vedenia mesta a kompetentných očakával  predloženie
dokladu o aktuálnej výške dlhu Mestskej nemocnice voči sociálnej poisťovni.  Čakal, že
keď nastala  takáto situácia,  tak vedenie mesta  bude rokovať so sociálnou poisťovňou
a nebudú  poslanci  MsZ  odkázaní  na  informácie  z internetovej  stránky  Sociálnej
poisťovne, ktoré nemusia byť aktuálne, nakoľko sú aktualizované každé dva týždne. 
Uviedol,  že  vedenie  mesta  vie  o probléme  minimálne  mesiac,  nakoľko  na  tieto
informácie sa pýtali poslanci aj on osobne niekoľko krát volal, či už p. Grujbára, alebo p.
primátora  aby  sa informoval   k tejto  problematike,  či  boli  uhradené  tieto  záväzky.
Vyjadrenie nedostal, počúval len výhovorky a neustále  oddiaľovanie stanoviska.  
Primátor  mesta – uviedol,  že  toto bol  jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol zakročiť
a nepredĺžiť poverenie p. Grujbárovi, nakoľko aj jemu došla trpezlivosť.
Poslanec  Rumanko – sa ešte raz opýtal, či je problém pre podriadených primátora mesta
zistiť aktuálnu výšku záväzkov Mestskej nemocnice voči Sociálnej poisťovni.
JUDr. Vozárová  - uviedla, že určite nie je, nakoľko sú to verejne dostupné informácie,
ktoré poisťovňa aktualizuje každé dva týždne. Dodala, že na zasadnutí finančnej komisie
sa  touto  problematikou  poslanci   MsZ  zaoberali  a odvolávali  sa  na  nimi  zistené
informácie z internetovej stránky tejto poisťovne o  aktuálnej výške dlhu. Ďalej uviedla,
že v tom čase ona aj vedenie mesta mali informácie, že tieto záväzky sú uhradené. Túto
nepresnú  informáciu  podala   na  základe  ústneho  vyjadrenia  p.  Grujbára,  za  čo  sa
poslancom ospravedlňuje. 
Poslanec  Rumanko –  poukázal  na  to,  že  chcel  vedieť  reálny  stav,  nakoľko údaje  na
internete aktualizujú každé dva týždne a pán riaditeľ nemocnice  mohol medzi tým tieto
záväzky uhradiť. 
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že na poslednom zasadnutí komisie zdravotnej, sociálnej
a bytovej politiky riešili túto otázku, nakoľko p. riaditeľ nemocnice sľúbil, že záväzky
voči sociálnej poisťovni budú uhradené do 30.06.2013. Na základe toho sa informovala
priamo u riaditeľa  nemocnice  o aktuálnom stave,  kde  dostala  odpoveď,  že  dlh  nie  je
vyrovnaný  a so  sociálnou  poisťovňou  je  podpísaný  splátkový  kalendár.  Dodala,  že  o
podmienkach a aktuálnej výške záväzkov nemá vedomosť. 
Poslanec  Galaba  - uviedol, že na zasadnutí finančnej komisii, ktorá zasadala 12.08.2013
na otázku poslanca  Rumanka,  či  sa  uhradili  všetky  záväzky voči  sociálnej  poisťovni
odpovedala JUDr. Vozárová, že nemocnica vyrovnala všetky dlhy,  peniaze odišli ešte
minulý týždeň.   Následne dodal,  že preto sa asi  pán poslanec Rumanko  pýta,  či  má
vedenie mesta vôbec prehľad. 
JUDr. Vozárova –  zopakovala, že vychádzala z ústne podaných informácií, ktoré mala
od p. Grujbára, čo boli nepresné údaje, čím sa ešte raz ospravedlňuje, že týmto mohla
uviesť do omylu aj poslancov. 



Ďalej  dodala,  že  zo  strany mesta  bude v najbližšej  dobe preverovaná  aktuálna  výška
týchto záväzkov v sociálnej poisťovni s tým, že podľa informácií, ktoré si vedenie mesta
zisťovalo na internete,  k 31.07.2013 dlh figuroval v plnej výške, čiže do toho dátumu
nedošlo k žiadnej úhrade. Uviedla, že v súčasnosti sa nevie vyjadriť  k aktuálnej výške
nedoplatku. 
Poslanec Hollý – vyjadril svoj nesúhlas nad vyjadrením, že informácie o výške dlhu si
majú  poslanci  nájsť  na  verejne  dostupných  informáciách  na  internete,  keď  materiály
k rokovaniu MsZ má pripravovať Mestský úrad, čo znamená, že pokiaľ je bod rokovania:
Aktuálna situácia v mestskom podniku Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca Zlaté
Moravce, tak mala byť poslancom predložená oficiálna informácia o výške tohto dlhu. 
JUDr. Vozárová   - oponovala, že toto Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané zo strany
poslancov, ktorí si navrhli aké body chcú prerokovávať.  Podľa jej názoru materiál  si
pripravovali  sami  (návrhy uznesenia)  a pokiaľ  mali  záujem o nejaké  informácie,  mali
konkrétne požiadavky predložiť vedeniu mesta. Dodala, že na pokyn primátora mal byť
na  rokovaní  MsZ  prítomný  aj  riaditeľ  Mestskej  nemocnice,  ktorý  by  odpovedal  na
prípadné  otázky,  takže  naozaj  z  vedenia  mesta  nemohol  nikto  predpokladať  aké  asi
informácie budú poslanci žiadať. 
Poslanec Rumanko   - uviedol,  že dostal  informáciu,  že z vedenia mesta bol niekto na
rokovaní v Sociálnej poisťovni,  preto žiada vedenie mesta o bližšie informácie.
Mgr. Šíra   - uviedol a ubezpečil poslanca, že z vedenia mesta nebol nikto na rokovaní
v Sociálnej poisťovni. 
Poslankyňa  Dubajová  -  opýtala  sa:  nakoľko  p.  Grujbár  onemocnel  a vyzerá  to  na
dlhodobejšie obdobie, ako je zabezpečený chod nemocnice,  je pripravený krízový režim,
aby nemocnica neutrpela ?
Primátor  mesta –  uviedol,  že  skutočnosť  o PN p.  Grujbára  sa  dozvedel  pred  dvoma
hodinami,  ale nevidí  vo fungovaní  nemocnice  žiadny problém, nakoľko je na úrovni.
Určite  vymenuje zástupcu, ktorý dorieši veci okolo auditu, trvá však na svojom, že p.
Grujbár už riaditeľom nebude. 
JUDr.  Vozárová –  uviedla,  že  na  poslednej  finančnej  komisii  boli  prerokovávané
výsledky  hospodárení  mestských  podnikov  k 30.06.2013,  ktoré  budú  predložené  na
rokovaní najbližšieho MsZ, takže poslanci MsZ dostanú informácie v materiáloch, kde
budú po položkách rozpísané  všetky pohľadávky a záväzky Mestskej nemocnice.

K     bodu 14
Vystúpenia občanov

Primátor mesta – požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili.
Mgr. Chrenková – riaditeľka ZŠ na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach. Uviedla, že
chce  vysloviť  poďakovanie  za  vyriešenie  havarijnej  situácie  kanalizácie   ZŠ  na
Mojmírovej ulice, ktorá ju ako riaditeľku, detí a rodičov trápila už dlhšie. Poďakovanie
venovala  poslancom  MsZ,  za  to  že  schválením  uznesenia  dali  zelenú  na  uvoľnenie
finančných  prostriedkov,  vedeniu  mesta  a všetkým  zainteresovaným  za  zrealizovanie
úkonov,  ktoré  predchádzali  samotnej  rekonštrukcii  kanalizácie.  Uviedla,  že  práce  sa
vykonávali do 02.09.2013, kedy deti prichádzali do školy, kanalizácia a všetky sociálne
zariadenia v týchto dvoch pavilónoch boli zrekonštruované a 300 žiakov zo 410 užíva



konečne  vhodné  sociálne  zariadenie.  Dodala,  že  pri  realizácii  vznikol  problém  so
stromom (bránil realizácii), ktorý hneď musela riešiť v spolupráci s Hasičským zborom,
kde veľmi rýchlo  zareagoval a pomohol aj riaditeľ Záhradníckych služieb p. Tomajko,
ktorému by sa týmto chcela poďakovať. 
Primátor  mesta   -  tiež poďakoval Mgr.  Chrenkovej   a uviedol,  že jej  patrí  tiež  veľká
zásluha za to, že celej tejto úlohy sa perfektne zhostila. 
Pani  Jahnová –  opätovne   uviedla  svoju  nespokojnosť  s výstavbou  bytových  domov
v mestskej  časti  Ďatelinisko,  kde  podľa  jej  názoru  nie  je  dodržaná  stavebná  čiara.
Vyjadrila svoju nespokojnosť s prístupom a ústretovosťou pracovníkov MsÚ.  Uviedla,
že žiada odstránenie týchto bytoviek, nakoľko jej znepríjemňujú život. 
Občianka Zlatých Moraviec  – uviedla,  že na celej  Rázusovej  ulici  nefunguje rozhlas.
Občania z tejto časti nevedia čo sa v meste deje a už niekoľko krát sa sťažovali na jeho
nefunkčnosť. 
Riaditeľ  Technických  služieb  Branislav  Varga –  uviedol,  že  rozhlas  v meste  Zlaté
Moravce je na 50% nefunkčný, čiže nie len na Rázusovej ulici, ale aj v iných častiach
mesta. Postupne  pristupujú k opilovaniu konárov, ktoré popretŕhali drôty. Pokiaľ bude
vyhovovať  ako  náhradné  riešenie  vedia  umiestniť   tabuľu.  Riešenie  vidí  v generálke
rozhlasu, alebo zavedenie bezdrôtového rozhlasu, kde sa otvára potom problém finančný.
 
Jozef  Paluška – otvoril otázku osídľovania mestskej časti Chyzerovce novými rómskymi
občanmi, ktorých nárast je alarmujúci. Poukázal na neporiadok, ktorý robia, na rušenie
nočného  kľudu  a v poslednej  dobe  aj  na  celodenné  zábavy,  ktoré  ostatným občanom
bránia  v spokojnom  živote.  Pred  týždňom  na  okraji  Chyzeroviec  robili  títo  občania
nejakú zábavu a okrem hluku, ktorým rušili spoluobčanov, stálo v neprehľadnej zákrute
asi osem áut okrem toho, že chodníky boli tiež plne obsadené autami. Uviedol, že osobne
videl ako tadiaľ  niekoľkokrát išla polícia, ktorá vôbec nezakročila a reagovala až na to,
že volal a oznamoval túto skutočnosť aj to spočiatku sa tvárili ako keby ich otravoval.
Apeloval na primátora, že mestská časť Chyzerovce patrí tiež k Zlatým Moravciam a na
začiatku volebného obdobia sľúbil, že bude riešiť rómsku otázku v Chyzerovciach. 
Primátor mesta   - uviedol, že uvedenú akciu postrehol a osobne sa zúčastnil pri riešení
tohto problému. Uviedol, že si uvedomuje a trápi ho táto problematika v Chyzerovciach,
ale bohužiaľ nemá momentálne v rukách účinné riešenie, ktoré by bolo v rámci zákona.
Uviedol, že osobne tlačí na to, aby v tejto časti bol namontovaný kamerový systém, ktorý
by pomohol  pri  monitorovaní  tejto  časti  mesta  a požiadal  náčelníka  Mestskej  polície
o informácie.
Náčelník  Mestskej  polície –  uviedol,  že  v súčasnosti  sa  kamerový  systém  rieši  cez
projekt, kde je finančná spoluúčasť  mesta. Uvedené bolo prerokované už aj na finančnej
komisii a bude to predložené na schválenie na najbližšom rokovaní MsZ tento mesiac. 
Následne sa opýtal p. Palušku na aké telefónne číslo volal políciu, 158 alebo 159?
Jozef  Paluška – odpovedal – 158
Náčelník  Mestskej  polície –  uviedol,  že  pokiaľ  by  volal  159  a riešenie  je  v  ich
kompetencii (nakoľko cesta nie je v ich kompetencii),  tak Mestská polícia bude určite
promptne reagovať. 
Primátor mesta -  uviedol, že hneď na druhý deň pozval na Mestský úrad z tejto rómskej
komunity p.  Činka,  ktorý vlastní  väčšinu domov v ktorých bývajú títo  neprispôsobiví
rómovia  a dohodli o  priebežnej spolupráci pri riešení takýchto problémov. Dodal, že



bezpečnosť občanov je jeho priorita a určite bude bojovať a spraví všetko čo je v jeho
možnostiach pri riešení tejto problematiky. Dohodli sa aj na tom, že Technické služby
pristavia kontajnery do tejto časti a p. Činko zabezpečí, aby títo občania upratali okolo
svojich domov. 

K     bodu 15
Rôzne

Primátor  mesta – otvoril  diskusiu k tomuto  bodu a požiadal  prítomných poslancov ak
majú nejaké príspevky, aby sa prihlásili.
Poslanec  Tonkovič –  uviedol,  že  chce  nadviazať  na  problematiku  ktorá  sa  preberala
v rámci  bodu  Vystúpenie  občanov  –  neprispôsobiví  občania  rómskej  komunity  v
Chyzerovciach.  Následne  vyjadril  ešte  raz  nespokojnosť  so  situáciou,  obavy  a strach
občanov tejto časti. Uviedol, že občania sú pobúrení a vyzývajú ho k riešeniu verejnou
diskusiou, alebo petíciou. Dodal, že uvedené sa zatiaľ snaží riešiť žiadosťami o riešenie
tejto problematiky, ktoré podal cez podateľňu Mestského úradu (Mestská polícia, Životné
prostredie). Žiadosť na riešenie tejto problematiky zaslal aj na štátnu políciu, ktorá veľa
krát prechádzala touto časťou a nereagovala na to, že tam pravidelne stoja autá týchto
občanov v neprehľadných zákrutách.
Poslanec  Hollý –  sa  vyjadril,  že  by  chcel  požiadať  mesto  o preverenie  možnosti
označenia radenia áut podobne ako je na križovatke na ul. Pribinovej / ul 1.mája. Takéto
značenie  navrhuje  spraviť  aj  križovatke  na  ul.  SNP/  ul.  Bernolákovej.  Ako  dôvod
uviedol,   že  na  uvedenej  križovatke  vznikajú  problémy  v určení  kto  je  ešte  na  ul.
SNP, kto na ul. Bernolákovej a kto na hlavnej ceste. 
Marián  Tomajko   -  uviedol,  že  cesta  na  ul.  SNP  je  vo  vlastníctve  Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Primátor  mesta   - uviedol,  že najbližšie túto problematiku prediskutuje s p. Hudákom
a prerokuje možnosti aj s predsedom NSK p. Belicom.

Poslanec Petrovič – prečítal svoje stanovisko k použitiu financií určených na oslavy 900.
výročia prvej písomnej zmienky v nasledovnom znení: 

Vyjadrujem svoje hlboké znepokojenie a nesúhlas  s použitím niečo viac ako 4000
Eur  na  rockový  festival,  ktorého  kultúrny  prínos  bol  pochybný,  nakoľko  svojou
hlučnosťou  obťažoval  mnohých  obyvateľov  Zlatých  Moraviec,  nehovoriac  o ďalších
aspektoch tohto „kultúrneho podujatia“. Moje pobúrenie je o to väčšie, že Mesto podľa
vyjadrenia kompetentných nemá dostatok financií ani na svoju základnú činnosť. To bol
dôvod prečo bolo zo strany vedenia mesta odmietnuté dať akýkoľvek finančný príspevok
pre  športové kluby a kultúrne  organizácie  vyvíjajúce  dlhodobú, systematickú  a  naviac
nedocenenú prácu s našimi deťmi a mládežou. 

Chcem ubezpečiť verejnosť a občanov mesta Zlaté Moravce pobúrených rušením
nočného  pokoja,  že  od  Komisie  MŠKaŠ  si  nikto  z vedenia  Mesta  nepýtal  podporné
stanovisko k uvedeným akciám a nikto ani poslancov neinformoval, na čo budú finančné
prostriedky,  schválené  na  oslavy  900-tého  výročia,  použité.  Nielen  ja,  ale  aj  viacerí



členovia Komisie MŠKaŠ a poslanci MSZ považujú takýto spôsob použitia verejných
zdrojov za nesystémový, nevhodný a  neférový voči tým organizáciám, ktoré naše deti
a mládež vedú ku skutočným hodnotám. 

Napriek tomu, že nevieme takémuto správaniu a hospodáreniu zo strany vedenia
mesta úplne zabrániť, dovoľujem si odporučiť, aby sme požiadali:

• Kontrolóra  mesta,  aby  preveril  oprávnenosť  použitia  spomenutých  finančných
prostriedkov

• Preveriť zákonnosť rušenia nočného pokoja a možnosti,  ako tomu v budúcnosti
zabrániť

• Zablokovať čerpanie ďalších financií určených na oslavy aspoň do času, kým sa
nebude riadne posielať príspevok pre Záhradnícke služby, aby ľudia mali svoje
mzdy

Mgr. Šíra –  reagoval na príspevok poslanca Petroviča a uviedol, že na poslednom MsZ
vystúpil s tým, že zriadil pracovnú komisiu na vytvorenie programu osláv  900. výročia
mesta  Zlaté  Moravce  a požiadal  poslancov  MsZ  o vyčlenenie  určitých  finančných
prostriedkov  na  zabezpečenie  kultúrneho  programu  na  tieto  oslavy.  Ďalej  dodal,  že
predsedovi finančnej komisie poslancovi Galabovi sľúbil, že do finančnej komisie mu
predloží  predbežné  čerpanie  týchto  schválených finančných prostriedkov.  Uviedol,  že
jedným z bodov programu bol aj rockový festival, kde boli pozvaní aj poslanci MsZ a je
mu  ľúto,  že  väčšina  sa  nezúčastnila  (okrem  poslancov  Tonkoviča,  Chládeka
a Škvareninu) aj napriek tomu, že všetky ohlasy na túto akciu sú len kladné a pozitívne ,
zúčastnilo sa cca 700 ľudí, čo na akciu, ktorá bola organizovaná prvý krát je slušný počet.
Organizácia bola na veľmi slušnej úrovni, nakoľko ju zabezpečovali profesionálne firmy
čo ocenili a privítali hudobné skupiny zo Zlatých Moraviec, ktoré mali konečne možnosť
odprezentovať sa širokej mase ľudí,  za čo boli vďační a naozaj mnoho ľudí by ocenilo
a prijalo,  keby  organizovanie  takejto  akcie  sa  stalo  tradíciou.  Festival  sa  ukončil  po
polnoci o 00,30 hod., čo je podľa jeho názoru skvelá doba, nakoľko všade inde sa konajú
podobné festivaly  až do  ranných hodín.  Apeloval  na to,  aby sa neupierala  mladým
ľuďom možnosť zabaviť sa. 
Druhou  časťou  osláv  bude  program  počas  konania  jarmočných  dní,  kde  zase  bude
program  pre  staršiu  generáciu.  Dodal,  že  celé  tieto  oslavy  sa  nezabezpečujú  len
z finančných  prostriedkov,  ktoré  schválili  poslanci  MsZ,  ale  naozaj  zháňajú  sa
sponzorské peniaze od miestnych podnikateľov, aby niektoré vystúpenia sa vykryli takto,
čo by sme nemuseli  robiť,  ale  vedeniu  mesta  naozaj  záleží,  aby občania  tohto mesta
pocítili výnimočnosť týchto dní, pretože najbližšieho takéhoto výročia sa už asi ani jeden
z nás nezúčastnime.  

K     bodu 16
Diskusia

Primátor mesta – odovzdal slovo poslancom.
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že na základe informácií z dnešného zasadnutia MsZ by
dala na zváženie  či Ing. Michal Borkovič  by mal byť naďalej oprávnený vykonávať



funkciu hlavného kontrolóra.  Na základe informácií,  ktoré sa tu  dnes dozvedeli  musí
povedať, že je zhrozená a prekvapená ako poslanec mesta, pretože máme tu nadstavený
kontrolný aparát mesta a hlavný kontrolór je tu na to, aby kontroloval jednotlivé mestské
podniky.  Dodala,  že  od  hlavného  kontrolóra  chce  vidieť  plán  kontrol  na  tento  rok
a záznamy z kontrol, ktoré už vykonal, čo zistil v mestských podnikoch, pretože doteraz
sme fungovali na tom, že všetko je v najlepšom poriadku, ideme ďalej, všetko je podľa
rozpočtových opatrení, všetko sa plní a zrazu dnes počujeme audítorov, ktorí sú zhrození
ako sa tu hospodári. Potom asi nie je na správnom mieste osoba hlavného kontrolóra. 
Poslanec Chládek  - prítomných informoval, že zajtra čiže v piatok sa v mestskom múzeu
otvára výstava od názvom História športov a úspechy športovcov Zlatých Moraviec. Táto
výstava  je  súčasťou  osláv  prvej  písomnej  zmienky  o našom  meste,  na  ktorej
spolupracovalo desiatky nadšencov hlavne staršej generácie. Uviedol, že prezentovaných
bude vyše tridsať druhov športov a výstava potrvá dva mesiace, takže všetkých srdečne
pozýva.   Súčasne  informoval  o vydaní  štyroch  pohľadníc  v počte  4000  ks,  ktoré  sa
konečne  po  8  rokoch  vydali   na  propagáciu  nášho  mesta.  Uviedol,  že  z dôvodu
pozastavenia  vyplácania  príspevku   Záhradníckym  službám  bolo  vydanie  týchto
pohľadníc  ohrozené,  nakoľko p.  Tomajko nemal  ani  na mzdy,  preto  oslovil  o pomoc
niektorých ľudí. Je vďačný, že vydanie týchto pohľadníc  nakoniec finančne nemalou
čiastkou podporili traja poslanci, za čo sa im chce týmto pekne poďakovať - poslancovi
Husárovi,  poslancovi  Rumankovi  a  poslancovi  Záchenskému.  Pohľadnice  sa  budú
predávať v TIK, hoteloch a v múzeu. Jedna z tých pohľadníc je venovaná aj 900. výročiu
Prvej písomnej zmienky o našom meste . Ďalej sa vyjadril,  že históriu nášho mesta si
pripomíname priebežne od začiatku roka rôznymi akciami počas celého roka a ako p.
prednosta uviedol vyvrcholenie bude počas dní Zlatomoraveckého jarmoku.  

K     bodu 17
Interpelácie poslancov

Primátor  mesta -  poprosil  poslancov,  ktorí  chcú predložiť  svoje interpelácie,  aby  sa
prihlásili.

Poslanec Galaba   – predniesol nasledovné interpelácie

- Vedenie  mesta  požiadal  o zdôvodnenie  neprítomnosti  poverených  riaditeľov
mestských  podnikov  a  vedenia  mesta  na  finančnej  komisii,  ktorá  sa  konala
02.09.2013 napriek tomu,  že boli  pozvaní.  Ing. Szobiová všetkých na začiatku
zasadnutia ospravedlnila z dôvodu zaneprázdnenosti a neodkladných pracovných
povinností. Podotkol, že finančná komisia bola plánovaná a o 13,00 hod. Požiadal
o zdôvodnenie pracovnej zaneprázdnenosti . 

Primátor mesta – uviedol, že bol na pracovnom stretnutí s primátorom v Banskej Bystrici
a následne požiadal o vyjadrenie aj poverených riaditeľov mestských podnikov.
Mgr. Sendlai – uviedol, že bol u lekára.
Mgr.  Ďuráček  – uviedol,  že  bol  v Nitre  na  pracovnej  ceste  na jednaní  s pracovníkmi
Ministerstva kultúry ohľadne nového zariadenia kina. K uvedenému má aj materiál.



Branislav Varga –  sa nevyjadril, nakoľko nebol prítomný v tomto čase na rokovaní.
Mgr. Šíra – uviedol, že on ako prednosta nie je povinný byť na zasadnutí komisií MsZ,
ale pokiaľ mu vyjde čas a nie je zaneprázdnený vždy rád príde, aby získal čo najviac
informácií. V uvedený deň bol na rokovaní s účinkujúcimi na hlavnom programe počas
jarmoku, čiže k oslavám 900. výročia

Poslanec Rumanko  - predniesol nasledovnú interpeláciu

- Požiadal oddelenie financií a oddelenie, ktoré sa venuje vypracovávaniu projektov
o kompletný  zoznam,  čiže  súhrn  všetkých  projektových  dokumentácií  aj
s fakturáciami, ktoré boli vyplatené jednotlivým firmám za vyhotovenie projektov
a to od roku 2011 po súčasnosť. 

Na uvedené reagovala Ing. Szobiová a opýtala sa, či by pán poslanec nemohol konkrétne
definovať o aké projekty má záujem, lebo sú rôzne ( stavebné, čerpanie eurofondov atď.)
Poslanec Rumanko – uviedol, že chce súhrn všetkých projektov vrátane stavebných. 
 

K bodu 18 
Schválenie uznesenia

Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupiteľstvo 
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania.
Poslanec  Husár  -   uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  rokovalo  podľa  schváleného
programu rokovania a všetky prijaté uznesenia boli premietané a následne schvaľované
Mestským zastupiteľstvom. 

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

konaného dňa 05.09.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
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 25.  zasadnutí  MZ
konaného dňa 05.09.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013
                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta 



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

konaného dňa 05.09.2013

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
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. poslankyňu Evu Dubajovú  a p. poslanca  Ing. Petra Hollého

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                                          prednosta MsÚ



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

konaného dňa 05.09.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
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. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

 
                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



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

konaného dňa 05.09.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
p r e r o k o v a l o
program zasadnutia 25. MZ
s ch v a ľ u j e 
program zasadnutia 25. MZ podla pôvodnej pozvánky

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



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

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

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



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

konaného dňa 05.09.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aktuálna situácia v mestskom podniku Záhradnícke služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
p r e r o k o v a l o
aktuálnu situáciu v mestskom podniku Záhradnícke služby 
d o p o r u č u j e

c) dodržiavať uznesenie Uznesenie MsZ č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 
2013

d) vyplácať schválený príspevok pre  Záhradnícke služby, p.o. v pravidelných 
mesačných splátkach

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



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

konaného dňa 05.09.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zvýšenie  príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na  zvýšenie  príspevku  z rozpočtu  zriaďovateľa  pre  príspevkovú  organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 

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

d) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:
5.2.0 644 Transfer príspevkovej organizácii 
(Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce) + 20.000 Eur
08.1.0. 642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám – 20.000 Eur

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



K     bodu  19
Záver

Primátor  mesta    – uviedol,  že  ďakuje  všetkým  poslancom  Mestského  zastupiteľstva,
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 25. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva
a ukončil zasadnutie. 

Zlaté Moravce 05. septembra 2013
   

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

                                                                                           Mgr. Roman Šíra
      Prednosta MsÚ

 
.............................................                             
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                    .............................................
       primátor mesta                                                                          Eva  Dubajová 

     overovateľka zápisnice      

                                               .............................................
                                                                                         Ing. Peter Hollý
                                                                                                   overovateľ zápisnice
      

..............................................
Zapísala:    Silvia Švajčíková                                           




