
 
 
 

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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 
 
Dátum konania:  28. februára 2013 
 
 

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  

 
 
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.1-22MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 

2014 a 2015 (mat. č.2-22MZ-2013) 
11. Návrh na zmenu účelu použitia úveru (mat. č.3-22MZ-2013) 
12. Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-22MZ-2013) 

13. Návrh dodatku č.3 k VZN mesta Zlaté Moravce č.4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.5-22MZ-2013) 

14. Návrh dodatku č.4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté 
Moravce (mat. č.6-22MZ-2013) 

15. Návrh dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-22MZ-2013) 

16. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik (mat. č.8-22MZ-2013) 

17. Návrh    na  schválenie   prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  887/2,  
ktorá  bude  po  odčlenení GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   predstavovať  parcelu  
KN registra „C“,  č. parcely 887/40  o   výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra „C“,  č. 
parcely 887/41 o výmere  465  m² /spolu 542 m²/,   ktoré  sa nachádzajú  v   k.  ú.    
Zlaté  Moravce    na   Ul. Továrenskej  v  Zlatých Moravciach,   pre Adrianu Filovú 



 

(1/2) a Radoslava  Tokára (1/2)  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.9-22MZ-2013) 

18. Návrh    na  zrušenie   uznesenia  č. 474/2012  z 21. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v  Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012. (mat. č.10-22MZ-
2013) 

19. Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  a  (LV č. 3453)  -  diely odčlenené GP č. 129/2012  zo dňa  
21.11.2012 - diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  
5702/2   o výmere   9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra 
„E“,  číslo parcely  3-5001/1 o výmere   19  m2;   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  
parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   o výmere   19  m2 ;  diel č. 1 
odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   o výmere   45 
m2,  ktoré  sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce na  Potočnej ulici  do  
bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov Michala   Frajku   a manželky  Márie 
Frajkovej  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.11-
22MZ-2013) 

20. Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) – schválenie zámeru  prevodu   časti  pozemku parcely 
KN registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 
m²), ktorá sa nachádza pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa /stavba 
neusporiadaná na LV/  a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou 
garáže vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 m2 /viď. priložený grafický náčrt/,  
ktorý sa nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom  v  Zlatých 
Moravciach,  pre  Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté 
Moravce (1/1) 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.12-
22MZ-2013) 

21. Návrh na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
1459/7 (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 m², 
odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012,  ktorý sa nachádza    
v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach, pre  Mgr. 
Branislava Grambličku, Ovocinárska   276/14 A,  949 01  Nitra  (1/1)  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.13-22MZ-2013) 

22. Návrh na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  spôsobu   prevodu   častí  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera:  11 229 m²), ktoré 
sa nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  žiadateľa /BAUPARK s.r.o./ alebo sú 
priľahlé k týmto pozemkom - spolu o výmere  4 191 m2,   ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  obchodnú spoločnosť  
BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491, 
zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro  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.14-22MZ-2013) 

23. Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  cca 141 



 

m², ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  
Zlatých Moravciach do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov MUDr.  Š. 
Valkoviča a MUDr. Ľ. Valkovičovej, bytom:  Dlhá  2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat. č.15-22MZ-
2013) 

24. Návrh na schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/ -   schválenie  prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,80 m², ktoré sa 
nachádzajú v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely 
KN registra „C“, č. parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  
Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté   Moravce, LV č. 3453 (v tzv. 
KOCKE)  na Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach 
pre   TERRA    BONA    občianske    združenie,   Brezová   12,  953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou 
Rakovskou z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-
22MZ-2013) 

25. Návrh na  schválenie - Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 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.16-22MZ-2013) 

26. Informácia o zmene sekretára komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (mat. č.17-
22MZ-2013) 

27. Návrh na  zmenu zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady Mesta  
Zlaté  Moravce (mat. č.18-22MZ-2013) 

28. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 (mat. 
č.19-22MZ-2013) 

29. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012  (mat. 
č.20-22MZ-2013) 

30. Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície (mat. č.21-22MZ-2013) 

31. Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-22MZ-2013) 

32. Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.23-22MZ-2013) 

33. Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste   Zlaté Moravce (mat. č.24-22MZ-2013) 

34. Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta   Zlaté Moravce (mat. č.25-22MZ-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 Mestského 
úradu, občanov mesta Zlaté Moravce ako aj zástupcov Slovenského futbalového zväzu na 22. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 28. februára  2012 o 16,00 hodine.  
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. – určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 22. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 28.02.2013.  
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 22. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.02.2013 p. poslanca Ing. Hollého a p. poslanca Ing. 
Rumanka  
   
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta - uviedol, že z 22. zasadnutia MsZ zo dňa 28.02.2013 sa ospravedlnil 
poslanec Ing. Boršč a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 
v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie: poslanca PaedDr. Husára 
- za členov návrhovej komisie: poslankyňu PharmDr. Bc. Vicianovú a poslankyňu 

Babockú 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 18 (Hollý, Šepták, Galaba, Záchenský, Chládek, Rumanko, Madola, Babocká, 
Škvarenina, Uhrinová, Klučiar, Dubajová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý, 
Petrovič) 
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 - prehovoril k poslancom Mestského zastupiteľstva v nasledovnom znení:  
 
Vážení poslanci nášho mestského zastupiteľstva, 
 
v súvislosti so schválením dnešného programu rokovania považujem za svoju povinnosť 
povedať zopár slov ešte skôr, než začneme rokovať o týchto bodoch programu. 
Ako všetci veľmi dobre viete, momentálne fungujeme v rozpočtovom provizóriu. Existenčne 
a ekonomicky je veľmi ťažké udržať chod, či už Mestského úradu, alebo Mestských podnikov 
za takýchto podmienok. Dnešným dôležitým bodom programu je schvaľovanie Mestského 
rozpočtu, to znamená, rozdelenie finančných prostriedkov čo najmúdrejšie a najefektívnejšie. 
Ešte predtým ako dnes začnete rozhodovať, by som Vás chcel ubezpečiť, že tento rozpočet 
bol navrhovaný a prerokovaný niekoľkokrát a že hlavná ekonómka Mestského úradu a celé 
ekonomické oddelenie má za sebou kus práce, že doň vložili všetko svoje úsilie a že sme sa 
všetci snažili čo najlepšie v rámci možností navrhnúť rozpočet taký aký  
Niekoľkokrát sme sa Vám zúfalo spoločne s vedúcimi jednotlivých oddelení a riaditeľov 
podnikov snažili vysvetliť zlú hospodársku situáciu, pokiaľ ste boli ochotní počúvať. Na 
spoločnom stretnutí a predchádzajúcej Mestskej rade ste mali poslednýkrát možnosť počuť 
názory, zhodnotenie situácie aká tu v skutočnosti je, priamo od poverených vedúcich oddelení 
a riaditeľov jednotlivých podnikov. No to, čo v skutočnosti mohlo ovplyvniť hlasovanie a 
Vaše rozhodovanie, ste odmietli. 
Odmietli ste si vypočuť ľudí, ktorí do veci vidia najlepšie a ktorí na Váš záujem čakali pred 
dverami počas zasadnutia Mestskej rady dve a pol hodiny a zbytočne. Vy očakávate váženosť 
a úctu, aj keď si dovolím povedať, že svojím konaním, rozhodovaním, svojimi nárokmi a 
názormi si nevážite predovšetkým Vy, všetkých zamestnancov Mesta. Jednak tým, ako pre 
Vás slovo odborníka nemá vôbec žiadnu váhu a jednak tým, že už dva roky sústavne maríte 
niekedy až niekoľkomesačnú prácu Mestského úradu a s ňou akúkoľvek moju snahu ako 
primátora tohto mesta. 
Kedy už konečne príjmete fakt, že s krátenými podielovými daňami a šľapaním v rovnakom 
režime a systéme sa nie je možné pohnúť vpred? Kedy už konečne budeme pracovať v súlade, 
kedy budete počúvať a komunikovať tak, aby aj bežní občania, ktorí Vás volili boli konečne 
spokojní? 
Je tu mnoho nespokojných ľudí, ktorí sa dožadujú lepších ciest, parkovísk, detských ihrísk, 
bývania, práce, lepšej bezpečnosti a kľudnejšieho života. 
Toto všetko je ale vo Vašich rukách. Vy o všetkom rozhodujete. Ja mám nápady, 
zodpovedných a spoľahlivých zamestnancov a svoje ciele, ktoré sú marené. 
Bolo potrebné vziať úver. Nikto mi nikdy nevyhovorí, že bol zbytočný.. Nevysvetlíte mi 
nikdy svoje obavy, svoje trojnásobné zamietavé rozhodnutie! Jednoducho to bola cesta vpred. 
Presne tak, ako vzkriesenie mestských podnikov ich zlúčením. Pretože v tomto meste, za 
týchto okolností inej cesty niet. Viem to, pretože som už s problémami tohto mesta tak zžitý, 
a natoľko ich vnímam, že buď nájdeme čo najskôr spoločnú reč a dôveru, alebo dopustíme 
zánik podnikov a ešte slabšie služby pre našich občanov. 
A ešte niečo by som Vám rád pripomenul. Z decembrového zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva ste stiahli rozpočtové body z programu s odôvodnením, že ste nemali čas si 



 

preštudovať materiály. No ani odstupom času som nenašiel zmysel v oddialenom rokovaní o 
rozpočte mesta. 
Zlatomoravčania chcú mať lepšie cesty, chcú žiť kultúrne, očakávajú od Mesta veľakrát 
pomoc a podmienky na kvalitnejší a krajší život. 
My sme mohli rozdeliť financie len tie, ktoré v skutočnosti sú, ktoré máme aj reálne isté. 
Vy teraz môžete hlasovať a dvíhať ruky tak, ako Vám káže Vaše svedomie. Teraz spokojne 
rozhodnite o budúcnosti nášho mesta a pamätajte... Nech už akokoľvek dnes rozhodnete, ste 
za mesto Zlaté Moravce plne zodpovední. 
 
Primátor mesta - ďalej uviedol, že chce na vysvetlenie uviesť, že do programu dnešného 
rokovania Mestského zastupiteľstva bol zaradený  bod - Návrh na schválenie   prenájmu 
nehnuteľného majetku pre občianske združenie TERRA BONA, napriek  vyjadreniu   
Mestskej rady, ktorá odporučila tento bod na prerokovanie do komisie zdravotníctva, 
sociálnej a bytovej politiky. Dovolil som si zaradiť tento bod do dnešného rokovania aj na 
základe podnetu predsedníčky tejto komisie pani poslankyne Uhrinovej.  
 
Primátor mesta – uviedol, že čo sa týka programu Mestského zastupiteľstva chce podať 
návrh aby bod číslo 35 Vystúpenie občanov bol zaradený ako bod číslo 10, čiže hneď po 
procedurálnych bodoch, nakoľko počúva veľa sťažností od občanov, ktorí musia niekoľko 
hodín čakať, aby mohli prehovoriť k Mestskému zastupiteľstvu. Ďalej uviedol, že bol 
požiadaný zástupcami SFZ a poslancom Galabom, aby v rámci bodu Vystúpenie občanov 
hneď na úvod mohli zástupcovia Slovenského futbalového zväzu predniesť informácie 
týkajúce sa mesta Zlaté Moravce. 
Primátor mesta -   požiadal  poslancov a poslankyne MsZ, aby na podnet občanov, 
zástupcov SFZ a pána poslanca Galabu, súhlasili s týmto návrhom. 
 
Primátor mesta – sa spýtal, či má niekto pozmeňujúci návrh a v prípade, že áno, žiada o jeho 
prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu v písomnej forme 
spolu s uznesením. 
 
Poslanec Lisý – uviedol výhrady voči prejavu primátora mesta, ktorí predniesol na úvod 
tohto bodu.  
  
Poslanec Galaba – navrhol, aby v programe rokovania bol ako bod č. 10 – Vystúpenie 
Slovenského futbalového zväzu a ako bod č. 11 – Vystúpenie občanov 
 
Primátor mesta – uviedol, že sa stotožňuje s návrhom poslanca Galabu a dal hlasovať 
o tomto návrhu:  
Za: 18 (Petrovič, Husár, Lisý, Uhrinová, Škvarenina, Babocká, Hollý, Galaba, Hritz, 
Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o programe rokovania Mestského zastupiteľstva v znení 
pozmeňujúceho návrhu: 
Za: 17 (Petrovič, Lisý, Husár, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Uhrinová, Škvarenina, Babocká, Madola, Chládek, Záchenský, Galaba, Šepták, Hollý) 
Proti: 0 



 

Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Rumanko) 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva bol 
schválený. 
 
 
K bodu 7 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 21. Mestského zastupiteľstva poslanca 
Záchenského a poslankyňu Babockú, aby podali stanovisko k tejto zápisnici. 
 
Poslankyňa  Babocká – uviedla, že zápisnicu si prečítala a na znak súhlasu podpísala. 
Poslanec Záchenský– uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
 
 
K bodu 8 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 21. Mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 21. MsZ konanom dňa 13.12.2012 bolo prijatých 36 
uznesení, splnených bolo 33 uznesení, priebežne sa plnia 3 uznesenia. 
Poslanec Galaba – požiadal v mene poslancov MsZ o písomnú informáciu k uzneseniam 
z minulého roku (r. 2012) a to,  ktoré uznesenia neboli splnené aj s odôvodnením a ktoré 
uznesenia sa ešte plnia, tiež s odôvodnením.  
  
 
K bodu 9 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ a poslancovi 
Borščovi bola odpoveď zaslaná e-mailom. 
 
 
K bodu 10 
Vystúpenie Slovenského futbalového zväzu 
 
Primátor mesta – privítal Ladislava Gádošiho, ktorý je členom výkonného výboru 
Slovenského futbalovému zväzu a predsedom západoslovenského futbalového zväzu a 
generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu Jozefa Klimenta, ktorým odovzdal 
slovo. 
Jozef Kliment – poďakoval za slovo a uviedol, že je veľmi rád, že môže všetkých prítomných 
informovať o Majstrovstvách Európy  vo futbale hráčov do 17 rokov, ktoré sa uskutočnia na 
Slovensku 5 – 17 mája tohto roku.  Majstrovstvá Európy 21-ročných tu boli naposledy v roku 
2000, takže je to podujatie po 13 rokoch takéhoto celoeurópskeho charakteru na Slovensku. 
Uviedol, že pre Slovenský futbalový zväz je toto podujatie prioritou tohto roka a organizácii 
venujú veľkú pozornosť, nakoľko naši mladí chlapci majú šancu sa na budúci rok dostať na 
Majstrovstvá sveta. Cieľom Slovenského futbalového zväzu je cez tieto MS predstaviť nielen 
slovenskému divákovi generáciu budúcich špičkových hráčov, vybudovať novú generáciu 



 

slovenských futbalových fanúšikov, prezentovať Slovensko, budovať lepší image slovenského 
futbalou cez UEFA podujatie, ktorého sa  zúčastní 8 kvalifikovaných tímov z Európy, preto je 
to veľmi veľká šanca ako spropagovať slovenský futbal aj za hranicami našej krajiny.  Ďalej 
uviedol, že miesto konania MS U-17 Slovensko 2013 bude v Žiline – MŠK Žilina, MFK 
Dubnica (4 tímy, UEFA) a v Senci – FC Nitra, VION Zlaté Moravce (4 tímy, rozhodcovia). 
Ďalej uviedol, že pred mesiacom  iniciovali stretnutie v rámci samosprávneho kraja Žilina 
a teraz sa snažia nadviazať spoluprácu v Nitrianskom samosprávnom kraji, čiže aj v Zlatých 
Moravciach, kde sa odohrajú tiež futbalové zápasy a z uvedeného dôvodu sa snažia 
zabezpečiť čo najlepšie spropagovanie  tohto podujatia, spoluprácu mesta Zlaté Moravce 
a VÚC, aby MS U-17 Slovensko 2013 bolo organizované na  vysokej úrovni.  
Jozef Kliment – informoval prítomných čo môže získať VÚC a mesto Zlaté Moravce 
podporou a spoluprácou na tomto podujatí : 

- prezentovať svoj správny a pozitívny prístup k podpore športu 
- zjednotenie regiónu a mesta na podporu „nášho tímu“ – fandíme SVK alebo 

adoptovanému tímu 
- využitie Európskeho podujatia na vlastnú prezentáciu 
- využitie Európskeho podujatia na spojenie s lokálnymi subjektami – kultúrna 

propagácia, prezentácia knižníc, kult. organizácií a združení, prezentácia komerčných 
subjektov atď.  

- propagácia „regiónu a mesta“ v SR aj mimo neho – priame prenosy na Eurosport 
- rozšírenie povedomia o prospešnosti športu – sociálny fenomén 
- pritiahnutie mládeže k športu cez konkrétne vzory v podobnom veku 
- propagácia športu ako voľno-časovej aktivity nielen pre mládež – aj keď nešportujem 

profesionálne, tak fandím, hýbem sa. 
Na záver uviedol, že mesto Zlaté Moravce bolo vybraté nie náhodne ako mesto kde sa 
odohrajú zápasy tohto podujatia, ale vďaka tomu, že  tu bola doteraz podpora tohto športu 
poslancami MsZ, primátorom ako aj širokou verejnosťou. Futbal je tu mládeži ponúknutý na 
vysokej úrovni, tréneri sa tu venujú skoro 300 deťom a vyrastajú tu budúci špičkoví hráči. 
Slovenský futbalový zväz sa určite bude snažiť v tomto meste  podporovať futbal.  Poďakoval 
za pozornosť a uviedol, že dúfa v podporu  a spoluprácu mesta pri organizácii ME U-17 
Slovensko 2013.  
 
Primátor mesta – uviedol, že futbal v Zlatých Moravciach sa snažíme všetci podporovať, ale 
chcel by k tejto téme povedať aj na základe občanov, s ktorými sa denne stretáva,  rozpráva a 
ktorí sa ho pýtajú na kontrolu financií, ktoré idú z mesta  súkromnej akadémii. Uviedol, že od 
roku 2003 do roku 2012 boli poskytnuté dotácie na FC VION a Požitavskej futbalovej 
akadémii FC VION finančné prostriedky v celkovej výške 244 495€,  čo je v slovenských 
korunách cca 7 miliónov 366 tisíc, k čomu by sa mali pripočítať aj ročné náklady na energie, 
plus náklady na prevádzku, vodu, kosenie  a iné.... Ďalej podotkol, že mesto tiež dotuje tieto 
subjekty nepriamo a to tak, že tieto užívajú naše športoviská, ihriská a telocvične za 
symbolické 1 euro mesačne a celkovo  rozdiel medzi komerčným a nimi plateným nájomným  
je asi 10 000€ ročne.    
Uviedol, že chce verejnosti oznámiť, že ako primátor, ktorý zastupujem Mesto Zlaté Moravce 
iniciuje vznik Mestského futbalového klubu, ktorého hlavným poslaním by bolo skvalitnenie 
prípravy mladých futbalistov (Zlatomoravčanov). Mesto má snahu podporovať deti a mládež 
prioritne zo Zlatých Moraviec aj prostredníctvom dostatočného množstva trávnatých plôch, 
športovej haly, čím sa zabezpečí efektívne využívanie majetku mesta. Snaha poskytovať 
komplexnú športovú prípravu pre deti a mládež (spojenej s racionálnym využívaním voľného 
času) s potenciálne nižšími poplatkami rodičov na chod futbalového klubu. Uviedol, že 
úvodný finančný stimul na chod Mestského futbalového klubu Zlaté Moravce by bolo 



 

v predpokladanej výške 20 000€ + hradenie objektívnych nákladov spojených s technickou 
a administratívnou prevádzkou športoviska a materiálovo-technického zabezpečenia zázemia 
Mestského futbalového klubu. 
Ďalej upriamil pozornosť na premietanú tabuľku a požiadal Ing. Szobiovú, aby ju 
okomentovala.  
Ing. Szobiová – uviedla, že  v tabuľke sú uvedené číselné údaje, ktoré zodpovedajú schválené 
dotácie na príslušný rok  od roku 2003 do roku 2012 . Dotácie boli poskytnuté na základe 
uznesenia MsZ a platnej zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie. Dotácie boli 
poskytnuté  na FC VION a Požitavskej futbalovej akadémii FC VION, vo všetkých 
uvedených rokoch okrem roku 2008, kde bola poskytnutá dotácia FC VION a.s. tiež na 
podporu športu (futbalu).  
Mesto môže poskytnúť dotáciu v prípade, že má povolené zdroje na poskytnutie dotácie, 
uhradené všetky záväzky vyplývajúce z platných uzavretých zmlúv, prevzatých úverov 
a zabezpečené základné samosprávne funkcie mesta.  
Primátor mesta – uviedol, že mesto by sa malo starať aj o ostatné športové odvetvia 
a vymenoval občianske združenia, ktoré si požiadali o dotáciu v roku 2013.  Požiadavka 
o dotácie na šport je vo výške 113 945€ a celková požiadavka na šport a kultúru je zatiaľ vo 
výške  129 173€. 
Poslanec Šepták – upozornil na to, že združenie Požitavská futbalová akadémia bola 
založená v roku 2009, tak dotácie od roku 2003 do 2009 sa nemohli týkať združenia 
Požitavskej futbalovej akadémie, pretože reálne neexistovalo takéto združenie. Takže by 
požiadal o nejaké krátke vysvetlenie, aby vedel informovať zástupcov akadémie, aj na 
ujasnenie, lebo nevedel že takáto tabuľka je vypracovaná a ani nevie z akých informácií sa 
čerpali údaje, nakoľko peniaze vyčíslené v tabuľke nemohli byť poukázané  združeniu 
Požitavskej futbalovej akadémii založenej v r. 2009. 
Ing. Szobiová – uviedla, že drží v ruke výpisy zo štatistického úradu organizácií, podľa 
ktorého  futbalová akadémia FC VION vznikla 14.2.1995, výpis obchodného registra FC 
VION Zlaté Moravce a.s. 15.6.2007. Takže podľa tohto futbalová akadémia existuje od roku 
1995. Ďalej uviedla, že mesto má všetky zmluvy k poskytnutým dotáciám, takže pokiaľ bude 
záujem o predloženie dokladov o poskytnutí dotácií, tieto sú k dispozícií  na oddelení financií 
a rozpočtu.  
Poslanec Šepták – uviedol, že pre ujasnenie informácií pre občanov Zlatých Moraviec,  
samozrejme združenie FC VION bolo založené v roku 1995, ale nakoľko vznikla obchodná 
akciová spoločnosť FC VION, tak združenie sa v roku 2009 transformovalo na združenie 
Požitavská futbalová akadémia, takže to znamená, že bola zaregistrovaná zmena stanov na 
ministerstve vnútra a reálne združenie Požitavská akadémia začala pôsobiť od roku 2009. 
 
 
K bodu 11 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pred Mestským 
zastupiteľstvom, aby sa prihlásili a vystúpili.  
Haveta Stanislav – bytom Kalinčiakova 2, Zlaté Moravce. Vyjadril svoju nespokojnosť 
s riešením jeho požiadavky na opravu chodníka, ktorý sa prepadol priamo pred vchodom, na 
základe toho, že sa tam robili rozkopávky. 
Uviedol, že niekoľkokrát opakovane žiadal Technické služby mesta a mesto o opravu 
chodníka a zatiaľ mu nebolo vyhovené.  
Ďalej požiadal o riešenie parkoviska nakoľko situácia  v tejto oblasti mesta je veľmi zlá.   
Primátor mesta – uviedol, že vedenie mesta má pripravené riešenie na vytvorenie 



 

parkovacích miest aj v tejto oblasti mesta, len chýbajú potrebné finančné prostriedky. Mesto 
jednoducho potrebuje, aby bol schválený úver, z ktorého by časť finančných prostriedkov išla 
na riešenie problematiky parkovania v našom meste.  
Branislav Varga – uviedol, že miesto prepadnutého chodníka si bol už ohliadnuť a v blízkej 
budúcnosti hneď ako počasie dovolí bude opravený.  
 
Jozef Kováč –  k informovanosti občanov navrhol tlačenie dvojtýždenníka - stránky, ktorá by 
bola distribuovaná do schránok vzhľadom k tomu, že mesto nie je pokryté rozhlasom 
a Tekovské noviny stoja tiež peniaze, ktoré nie každý má a môže si ich dovoliť.    
Uviedol, že nakoľko má mesto finančné problémy, ľudia ktorí žijú v meste väčšinou žijú 
z minimálnej mzdy a aj na základe tvrdení z každej strany že je kríza,  je toho názoru, že 
Požitavskej futbalovej akadémii by sa nemal dať ani cent. Toto by mali pochopiť občania aj 
športovci, že prioritou by mala byť oprava poškodených ciest a chodníkov v meste. 
Prízvukoval, aby sa nezabudlo na mestské časti  Chyzerovce, Prílepy , ktoré je nutné 
prednostne opraviť, nakoľko ich stav je veľmi zlý. 
Ďalej poukazoval na to, že v minulom roku poslanci MsZ čerpali z rozpočtu schválené 
odmeny, no nerozumie tomu, že keď je kríza, prečo poslanci MsZ nevzdajú týchto odmien 
v prospech občanov, ktorí ledva prežívajú, chodia po rozbitých cestách a chodníkoch.  
Primátor mesta – reagoval na príspevok pána Kováča, že prednosta MsÚ spracuje materiál, 
čo by stála stránka A3, ktorá by sa tlačila z najaktuálnejšími informáciami a distribuovala by 
sa do schránok občanov mesta Zlaté Moravce.  
 
Paluška Jozef – vyjadril, že je  vysoko nespokojný so situáciou, ktorá nastala v mestskej časti 
Chyzerovce. Uviedol, že pán primátor sám sľúbil na začiatku volebného obdobia riešenie 
situácie s neprispôsobivými rómskymi občanmi a zatiaľ sa v tejto časti mesta 
niekoľkonásobne  zvýšil počet rómskych obyvateľov, ktorí boli vysťahovaní z ul. 1.mája, ako 
aj usídľovanie Rómov v tejto časti mesta zo širokého okolia.  
Uviedol, že by chcel vedieť na základe čoho tam bývajú, kto ich tam ubytoval, či má mesto 
prehľad o tom, ktorí majú prihlásený oficiálny pobyt, či platia smetné a všetky ostatné dane, 
keď produkujú toľko odpadu. Žiadal o odkúpenie schátralých a opustených budov mestom, 
tak ako to robia inde, nakoľko sa tam usídľujú tieto neprispôsobivé osoby, ktoré dokonca si 
tam stavajú stany.  Požiadal vedenie mesta o riešenie tejto situácie, nakoľko v tejto časti sa 
naozaj ľudia cítia ohrození. 
Primátor mesta – uviedol, že odkupovanie týchto nehnuteľností nie je možné, nakoľko 
mesto na to naozaj nemá finančné prostriedky. Uviedol, že keby bolo dostatok finančných 
prostriedkov, tak určite túto možnosť využije. A k otázke ako sa Rómovia dostali do 
Chyzeroviec poznajú odpoveď hlavne starší Zlatomoravčania. Na Námestí Andreja Hlinku 
boli odpredané nehnuteľnosti, kde bývali Rómovia a nakoľko bola  povinnosť majiteľov, ktorí 
odkúpili nehnuteľnosť zabezpečiť náhradné ubytovanie, tak kúpili staršie domy v mestskej 
časti Chyzerovce, kde boli následne nasťahovaní.  
Ďalej uviedol, že tu by bolo potrebné komplexné riešenie od vlády SR, v tomto probléme nie 
sú zodpovedné  obce, tie si samé nepomôžu.  
Ako jediné riešenie situácie v mestskej časti Chyzerovce z pohľadu mesta vidí   
nainštalovanie kamier, ktoré by boli stále monitorované.  
Čo sa týka platenia daní, je naozaj zo strany mesta vynakladané maximálne úsilie, aby si títo 
ľudia plnili svoje povinnosti a v prípade, že si neplatia nájomné, vodu a ostatné poplatky sú 
z bytu deložovaný, kde následne ich Činko ubytováva v mestskej časti Chyzerovce a pýta od 
nich neprimerané nájomné.  
Uviedol, že nakoľko sú medzery v našom zákone z pozície mesta nemáme  možnosť vniknúť 
do týchto domov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.  



 

 
MUDr. Sýkora – Podľa neho je prvoradé  zamerať sa na schválenie rozpočtu a nie na  futbal, 
o ktorom keď sa hovorí, tak všetci poslanci sú za, no pokiaľ ide o rozpočet tak všetci sú proti. 
Ďalej uviedol, že okrem futbalu sú v meste aj dôležitejšie sféry ako sú sociálne, zdravotné 
služby, alebo školstvo kde sú potrebné financie. 
 
Pani Mladá – (býva DOS) uviedla svoj názor k návrhu na zrušenie sociálnych služieb, 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, o ktorom sa dopočula. Apelovala na Mestské 
zastupiteľstvo, aby nesťažovalo podmienky žitia tým, ktorí nemôžu za to, že zostarli 
a potrebujú pomoc. Starnutie je prirodzený proces a ich choroby nedostali z ležania 
a oddychovania, ale z práce a námah za 40 rokov a viac. Uviedla, že dôchodky, ktoré 
dostávajú a zárobky, ktoré majú ich deti a neumožňujú im platiť si súkromnú starostlivosť, 
ktorá stojí 600 až 800 €. Požiadala poslancov a primátora mesta o vzájomné rešpektovanie sa, 
lebo niekedy jej celá situácia príde ako mocenský boj a bojkotovanie návrhov p. primátora. 
Dožadovala sa zachovania sociálnych služieb a práce opatrovateliek, ktoré tam pracujú. 
 
Pani Kováčová – požiadala o zverejnenie informácie, kde bude uvedená každá ulica pod 
ktorý volebný obvod patrí a ktorí poslanci zastupujú občanov bývajúcich v týchto obvodoch, 
nakoľko ju občania zastavujú, že nevedia na koho sa  obrátiť keď majú nejaký problém.  
Ďalej požiadala poslancov MsZ o riešenie chátrajúcej nehnuteľnosti (výmenníková stanica) 
pri obchodnom dome TESCO, ktorá špatí centrum mesta. Uviedla, že uvedenú budovu treba 
čo najskôr zrekonštruovať alebo zbúrať, takže je zvedavá aká bude odozva od poslancov 
v najbližšom čase, ktorý sú v MsZ  a zastupujú  tento volebný obvod. 
 
Pán Povoda - býva na Tekovskej ulici a žiadal potiahnuť mestský rozhlas z ulice 
Bernolákovej, na ktorej mestský rozhlas funguje aj napriek tomu, že tam býva oveľa menej 
občanov ako na Tekovskej ulici.  
 
Pani Tučková - býva na Hviezdoslavovej ulici,  položila otázku konkrétne na poslankyňu 
Uhrinovú, prečo poslanci odsúhlasili daň za psa vo výške  35 €.  
 
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že bolo to právo poslanca navrhnúť zvýšenie dane. Navrhla 
to z toho dôvodu, že ju hnevá, že veľa psíčkarov neupratuje výkaly po svojich psoch. Uviedla, 
že ľudia, ktorí majú psíka v dome si na svojom dvore upracú, ale ľudia bývajúci v panelákoch 
vo väčšine prípadoch  po svojich psíkoch neupratujú.   
 
Pani Tučková - uviedla, že po zvýšení tejto dane bolo povedané, že finančné prostriedky 
budú použité na sáčky a odpadkové koše pre psíčkarov, čo zatiaľ nebolo zrealizované, takže 
by bolo vhodné, keby sa ľuďom pri platení dane za psa rozdávali sľúbené sáčky.  
Ďalej poukázala na úpravu okolia od dolného kostola smerom k železničnej stanice, kde sa 
nachádza opadané  suché lístie a  protihluková bariéra  je zarastená krovím. 
Primátor mesta – uviedol, že chápe situáciu, kedy psík je jediným priateľom, ktorého starší 
človek má a udržuje mu chuť do života. Keby bolo na ňom, tak starší osamelí ľudia by boli 
oslobodení od platenia tejto dane. Čo sa týka sáčkov uviedol, že zatiaľ na to peniaze nie sú, 
ale v budúcnosti sa ráta s umiestnením košov so sáčkami pre psíčkarov. 
 
Občianka mesta Zlaté Moravce – poukázala na okolité obce, v ktorých sa stavajú bytové 
domy s nájomnými bytmi. Opýtala sa či sa bude aj v Zlatých Moravciach konečne stavať. 
Uviedla, že síce postavili sa byty na „Ďatelinisku“, ktoré sú ale pre bežných ľudí veľmi drahé, 
takže by chcela počuť, kedy sa tu v Zlatých Moravciach začnú stavať nájomné byty, ktoré by 



 

boli pre obyčajných ľudí dostupné.  Všetky okolité obce to dokázali. 
Primátor mesta – uviedol, že niekoľko krát bola podaná občanom informácia, že vedeniu 
mesta záleží na výstavbe bytov v Zlatých Moravciach. Príkladom bol aj návrh na 
rekonštrukciu budovy bývalého MNV na bytové jednotky, čo stroskotalo zamietnutím tohto 
návrhu na Mestskom zastupiteľstve. Teraz sa vypracoval projekt na výstavbu nájomných 
bytov pod názvom „Štvorlístok“,  ktorého výstavba sa bude musieť posunúť na základe toho, 
že sa prešvihol termín podania žiadosti na výstavbu bytového, nakoľko nebol schválený 
rozpočet Mestským zastupiteľstvom. Ďalej zdôraznil, že jemu osobne záleží na tom, aby sa 
v tomto meste stavalo a „Štvorlístok“ je jeho srdcová záležitosť, takže spraví všetko preto, 
aby sa tento bytový dom so 70-timi bytmi a 80-timi parkovacími miestami postavil. 
Poslanec Rumanko – uviedol výhrady voči informácií, že sa prešvihol nejaký termín MsZ. 
Požiadal o reakciu aj kolegov poslancov, ktorí boli na MR, kde bola uvedená informácia 
o firme, ktorá mala výstavbu realizovať, že sú pravdepodobne nejaký podvodníci a je otázne 
či sa bude stavať. Ďalej uviedol, že na  MsZ bol schválený zámer a bolo povedané, že žiadny 
termín sa týmto neprešvihne aj v prípade, že rozpočet sa schváli v novom roku, takže 
nerozumie, prečo sa teraz hovorí, že stavať sa nebude.  
Primátor mesta - sa ohradil voči vyjadreniu podvodníci. Nič také nepovedal len uviedol, že 
zástupcovia firmy boli za ním  s požiadavkou na zvýšenie rozpočtu.   
Bc. Nociar – uviedol, že ako pred chvíľou pán primátor povedal, že tento bytový dom je jeho 
srdcová záležitosť a stavať sa bude. Uviedol, že v ničom sa nepochybilo, stavebné povolenie  
ako aj územné konanie je platné. Jedine čo bolo podmienkou ŠFRB a stavebného úradu 
v Nitre bolo schválenie rozpočtu. Predtým bola požiadavka len na schválenie návrhu, ale  
medzičasom od 1. Januára 2013 prišli nové predpisy, kde schválený rozpočet  je podmienkou. 
Uvedené konzultoval aj s pani Ing. Krpalovou, ktorá mu potvrdila informáciu, že bez 
schváleného rozpočtu sa s nami nikto nebude baviť, dokonca ani banka.  
Poslanec Rumanko  - na uvedené reagoval, že poslanci MsZ sa pýtali na rokovaniach ako aj 
v rámci rozpravy k rozpočtu,  či ovplyvní prijatie alebo neprijatie rozpočtu podanie ohľadom 
„Štvorlístka“ na ŠFRB. Uviedol, že poslancom MsZ bolo odpovedané úradníkmi mesta ako 
firmou, ktorá mala stavať tento bytový dom, že prijatie alebo neprijatie rozpočtu neovplyvní 
možnosť podania na ŠFRB.  
Bc. Nociar – zopakoval informáciu, že minulý rok stačilo mať schválený zámer, ale od 
1.januára 2013 je podmienkou aj schválený rozpočet mesta ako príloha k žiadosti. 
Primátor mesta – uviedol, že informácie, ktoré Bc. Nociar teraz pred chvíľou povedal sú 
realitou a nakoľko nemáme schválený rozpočet, nemohlo mesto podať žiadosť na Stavebný 
úrad v určenom termíne do 28.02.2013 čo je dnes.  
 
Pán Drienovský – uviedol, že býva v Zlatých Moravciach a chcel by sa vyjadriť k téme  
Požitavská futbalová akadémia. Podotkol, že peniaze od mesta, ktoré ako dotáciu PFA 
dostáva, nie je pre VION, ale pre deti zo Zlatých Moraviec, ktoré trénujú 3x týždenne futbal, 
namiesto toho, aby chodili po krčmách a kade, tade. Toto si treba uvedomiť. 
 
Pani Jahnová – opätovne uviedla výhrady voči postaveným bytovým domom v mestskej 
časti „Ďatelinisko“. Sťažovala sa na rozbité cesty, hluk. 
Primátor mesta – uviedol, že stavbu povolil Krajský stavebný úrad a čo sa týka rozbitých 
ciest, tieto by mala opraviť firma Kanvod, ktorá stavbu realizovala. 
  
Madola – uviedol, že sa chce vrátiť k téme ohľadom podania žiadosti, týkajúcej sa bytového 
domu „Štvorlístok“. Bolo povedané, že sa prešvihol termín (dnešný dátum), ale on si pamätá, 
že keď bolo v januári stretnutie k rozpočtu, všetci prítomní sa dohodli na tom, že 22. 
zasadnutie MsZ bude 26.02.2013, teda utorok a nie dnes vo štvrtok 28.02.2013.  Ďalej 



 

uviedol, že tento návrh bol od zamestnancov mesta, aby sa stihli vraj nejaké termíny. 
Podotkol, že pokiaľ to bolo tak, že „Štvorlístok“ bol ohrozený kvôli dvom dňom a všetci boli 
dohodnutí a stotožnení s tým, že MsZ bude 26.02.2013 , prečo nebolo zasadnutie MsZ na 
tento termín zvolané. Zdôraznil, že tomuto naozaj nerozumie.   
Primátor mesta – uviedol, že termín 22.zasadnutia MsZ bol schválený harmonogramom 
uznesením a toho sa Mesto držalo.  
Poslanec Rumanko – podotkol, že či nie je prednejšie schválenie rozpočtu k projektu, ako 
držať sa schváleného harmonogramu. Uviedol, že niekedy treba byť aj akčný a prispôsobiť sa 
situácii. Mesto malo dať termín zasadnutia MsZ na 26.02.2013, tak ako bolo dohodnuté 
s poslancami, na čo sa pravdepodobne z Mesta pozabudlo. 
 
Občan Zlatých Moraviec – uviedol, že vystupuje za všetkých rodičov detí z PFA. Uviedol, 
že všetko sa tu zjednodušuje, o všetkom sa len rozpráva. Následne položil otázku primátorovi 
mesta, že na čo vlastne sú  peniaze, keď sa na všetko hovorí, že peniaze nie sú.  Na založenie  
Mestského futbalového klubu, kde na fungovanie je potrebných 20 000€ na to sú peniaze?? 
Opýtal sa a vyjadril obavu,  či finančné prostriedky mesta sú vôbec prerozdelené správne. 
Primátor mesta – uviedol, že situácia nie je ľahká pre žiadne mesto na Slovensku. Podielové 
dane sú krátené a mestá si musia vystačiť s tým, čo dostanú. 
Občan Zlatých Moraviec – uviedol, že či keď je taká kríza bolo potrebné zriadiť mestské 
kvetinárstvo za niekoľko tisíc eur až sto tisíc eur,  aj keď sa  v Zlatých Moravciach nachádza 
niekoľko kvetinárstiev.   
Primátor mesta – uviedol, že investícia bola nutná, nakoľko to bol pilotný projekt 
k rekonštrukcii Župného domu, aby sa ukázalo ako to môže vyzerať, keď sa zrekonštruuje 
Župný dom, na čo sa stále snažíme dostať peniaze z EÚ. 
Občan Zlatých Moraviec – uviedol, že ale na poslednom zasadnutí MsZ zas padol návrh na 
riadenie Mestskej lekárne....na to sú peniaze?... Na podporu detí, o ktoré sa stará kopec ľudí 
zadarmo ako o vlastné ....na to nie sú peniaze? Uviedol, že mu to príde, akoby na všetko iné 
bolo, len na podporu týchto detí, ktoré hrajú futbal, peniaze nie sú. 
Pani Opálená – uviedla, že je občiankou  Zlatých Moraviec, ale aj pracovníčkou MsÚ. 
Uviedla, že sa dopočula, že na dnešnom MsZ sa má dať odsúhlasiť zrážka z platov 
zamestnancom MsÚ a chcela by vedieť, či je to pravda, alebo fáma.  Vraj na Požitavskú 
futbalovú akadémiu sa má zrážať z platov pracovníkov MsÚ.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že na margo toho, že sa keď sa hľadali nejaké finančné zdroje 
(podotkol, že nie na Požitavskú futbalovú akadémiu), tak podľa prepočtov, koľko je 
zamestnancov na MsÚ,  vychádzala mzda na jedného zamestnanca priemerne mesačný plat 
880€. Ďalej uviedol, že je mu je jasné, že bežný zamestnanec taký plat nemá a nehovorí, že by 
sa týmto návrhom mal znížiť plat, ale takto to vychádza. Takže sa navrhlo krátenie z tejto 
položky vo výške 5% a myslí si, že položka je zbytočne navýšená ako aj iné niektoré položky, 
ktoré boli v rozpočte uvedené. Dodal, že bude podaný návrh aj na zníženie odmien poslancov. 
Ďalej sa vyjadril vo veci Štvorlístok, že poslanci schválili úver vo výške 200 tis. eur, ktorý 
mal byť použitý na financovanie technickej vybavenosti na výstavbu nájomných bytov a dnes 
tu majú predložený návrh na zmenu účelu úveru a to na financovanie rekonštrukcie MK 
Murgašova ulica – Zlaté Moravce, ktorá je už hotová a predražená o 100 tis. Eur, čo celé 
hovorí o tom ako mesto hospodári. Podotkol, že nie čudné, že poslanci teraz dávajú pozor na 
zbytočné plytvanie financií. 
 
 
 
 



 

K bodu 12 
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 a 2015  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na zasadnutie 
MsZ . Ďalej požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala bližšie 
informácie k tomuto bodu rokovania. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že na rokovanie je predložený návrh Programového rozpočtu Mesta 
Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2015. Návrh rozpočtu na rok 2013 
a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 až 2015 je zostavený na základe požiadaviek 
jednotlivých oddelení MsÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Bol 
prerokovaný na finančnej komisii ako aj na stretnutí s poslancami. Návrh rozpočtu je 
zostavený ako programový, t.z. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami 
a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov 
a podprogramov. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, ktoré 
v článku 4 Rozpočtový proces, časť 4.3 Zostavovanie rozpočtu, bod 4.3.12 upravuje, že „MsZ 
schvaľuje rozpočet mesta v programoch, v ktorých bude mesto realizovať výdavky bežného 
rozpočtu a kapitálového rozpočtu podľa platnej funkčnej klasifikácie a podľa ekonomickej 
klasifikácie na úrovni položiek“. 
Ďalej uviedla, že rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový vo 
výške 50.745 Eur.  
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 6.393.389 Eur, bežné výdavky vo výške 6.216.589 Eur, 
prebytok bežného rozpočtu vo výške +176.800 Eur. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, 
kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 40.000 Eur.  Prebytok bežného rozpočtu je 
použitý na splácanie istín z bankových úverov, ktoré sú zaradené do výdavkových finančných 
operácií a na nákup servera pre MsÚ, ktorý je zaradený ako kapitálový výdaj.  
Príjmové finančné operácie obsahujú prevod prostriedkov z fondov mesta (Rezervný fond, 
Fond rozvoja bývania) vo výške 85.000 Eur a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 
vo výške 30.011 Eur, ktoré sú účelovo určené zo štátneho rozpočtu v súlade so zák. č. 
583/2004 Z. z.  
Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 201.066 Eur na splátky istín 
z nesplatených úverov mesta. 
Ešte raz zdôraznila, návrh Programového rozpočtu na rok 2013 je predložený ako prebytkový, t. j. 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je prebytok vo 
výške 50.745 €. Prebytok je plánovaný na krytie splátok úveru a úrokov vo výške 42.000 € (investičný 
úver) a na krytie splátok úveru a úrokov vo výške 8.745 € (úver na technickú vybavenosť bytovky).  
Ďalej poukázala na výdavky mesta neriešené v návrhu rozpočtu na rok 2013 ako napríklad 
rekonštrukcia Murgašovej ul., energie, nedofinancovanie originálnych kompetencií školstva, 
nedofinancovanie sociálnych služieb. Všetky sú uvedené aj s podrobnejšími informáciami 
v materiáloch. 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiovú o informáciu k podielovým daniam a kontrolóra 
o stanovisko k rozpočtu mesta.  
Ing. Szobiová – uviedla, že na základe zverejnenia Východiskových štatistických údajov 
a podiel obci na výnose DPFO pre rok 2013 na stránke MF SR by podiel na dani z príjmov 
FO pre rok 2013 pre Zlaté Moravce mal byť vo výške 2.897.944 €.  



 

Na základe tejto skutočnosti bolo navrhnuté zníženie v príjmovej časti bežného rozpočtu na 
položke podielových daní  o sumu 192.000 €. Na základe oznámenia zo zasadnutia prezídia 
Únie miest Slovenska zo dňa 25.1.2013 ku konsolidácii verejných financií MF SR pripravuje 
novú prognózu pravdepodobne v priebehu mesiaca február návrh na ďalšie zníženie 
výdavkov, nakoľko súčasný stav predpoklad príjmov sa s veľkou pravdepodobnosťou 
nepodarí naplniť. Bude sa to týkať aj dane z príjmov FO a preto treba počítať s výraznejšou 
rezervou. 
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič – uviedol, že po posúdení predloženého návrhu rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce na rok 2013 je spracovaný ako prebytkový, v súlade so zákonnými 
opatreniami Slovenskej republiky a vnútornými organizačnými normami  mesta Zlaté 
Moravce. Návrh rozpočtu mesta Zlaté Moravce na roky 2013 až 2015 odporúča predložiť na 
rokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstva, spolu s prijatím príslušných opatrení na 
zreálnenie výdavkovej časti rozpočtu tak, aby boli zabezpečené všetky samosprávne funkcie 
mesta a služby pre obyvateľstvo. Uviedol, že rozpočet je odborná záležitosť, ekonomická 
záležitosť a   minimálne na 99% by mal byť pripravený tak, aby sa vedelo zaň zahlasovať na 
MsZ.  
Ďalej predložil systémové pripomienky k návrhu rozpočtu: 

1. Spracovanie návrhu rozpočtu nepredchádzala širšia odborná diskusia na úrovni 
vedenia mesta, útvarov mestského úradu, poslancov a odborných komisií MsZ. 
Absentovalo aj prerokovanie a stanovenie koncepcií, priorít, zámerov a cieľov rozvoja 
mesta v r. 2013 a konkrétnych postupov pri ich napĺňaní. Hlavným zámerom zostalo 
spracovanie vyrovnaného návrhu rozpočtu. 

2. Neboli dostatočne plnené ustanovenia článku č. 4 – Rozpočtový proces, VZN 
č.5/2012, o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce, hlavne čo sa týka 
koordinácie prác a časového harmonogramu prípravy návrhu rozpočtu. 

3. Finančná komisia prerokovala rozpočet mesta na rok 2013 a navrhla jeho predloženie 
na rokovanie MsZ s pripomienkami, ktoré sa budú riešiť na MsZ. Mestská rada sa 
rozpočtom na svojom zasadnutí vôbec nezaoberala. 

4. Mestským podnikom bol navrhnutý finančný príspevok na činnosť bez analýzy tohto 
kroku na ekonomiku a zabezpečovanie ich základného poslania a činnosti v r. 2013. 
Zároveň boli rozpočty mestských organizácií spracované len na mestom určenú výšku 
finančného príspevku, bez prijatia účinných opatrení zo strany organizácie, ale aj zo 
strany mesta, na ich reálne naplnenie. Zníženie príspevkov podnikom na rok 2013 je 
skomplikované ich znižovaním aj v r. 2012. 
 

Ďalej uviedol, že na rok 2013 bol mestu, oproti pôvodnému návrhu rozpočtu z decembra 2012 
štátom znížený normatív výnosov z daní z príjmov fyzických osôb o 192 000€. To znamená, 
že výnos z tejto dane bude v roku 2013 tvoriť čiastku 2 890 000€, čo je len o 53 000€ viac 
ako v roku 2012. Táto čiastka môže byť v priebehu roka pre mesto znížená, podobne ako 
v minulom roku, podľa reálneho vývoja výberu uvedenej dane štátom.  
Uviedol, že by sa chcel vyjadriť aj k záležitosti, o ktorej nikto nechce hovoriť, lebo je 
nepríjemná – financovanie mestských podnikov. Téma zlučovať, či nezlučovať mestské 
podniky sa už preberala a návrh na reštrukturalizáciu mestských podnikov padol niekoľko 
krát v minulom roku ako od vedenia mesta, tak aj od poslancov MsZ.  Problémom je, že 
nemáme dostatočné finančné prostriedky, ktoré by potrebovali mestské podniky, aby mohli 
zabezpečovať kvalitné služby občanom. Nedostatok finančných prostriedkov na plný chod a 
zlé hospodárske výsledky za rok 2012 sú fakty, z čoho vyplývajú záväzky a pohľadávky, 
ktoré mesto bude musieť riešiť(sanovať).  
Zdôraznil, že v najbližšej dobe sa budeme musieť touto problematikou zaoberať a hľadať 
riešenie. Navrhol, že keď prebehnú rozbory hospodárenia za rok 2012, audity čo predpokladá, 



 

že bude v štvrtom mesiaci a po analýze mestských podnikov by mala nasledovať spolupráca 
na rokovaní poslancov MsZ, vedenia mesta a riaditeľov m.p., kde by sa malo dohodnúť, akým 
spôsobom sa bude strata a záväzky m.p. riešiť, tak aby boli zabezpečené služby občanom, 
ktoré nám ako samospráve vyplývajú zo zákona.    
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Husár – upozornil na chybu v rozpočte v programe Verejný poriadok a bezpečnosť, 
kde je uvedených 13 príslušníkov Mestskej polície, napriek tomu, že ich je 11. Na uvedené už 
upozorňoval na stretnutí poslancov. Ďalej sa opýtal na kapitálové výdavky kde sú uvedené 
nasledovné položky: kamerový systém, nákup automobilu, rádiová stanica, ktoré tiež boli 
z rozpočtu vyňaté. Uviedol, že predpokladá, že sú to tiež len formálne chyby.  
Ing. Szobiová – uviedla, že sa ospravedlňuje, ale nakoľko sa rozpočet prepracovával 
niekoľko krát, tak uvedené sa prehliadlo. K výdavkom uviedla, že zmeny  v rozpočte oproti 
pôvodnému sú vyznačené v úvode, kde tieto položky nefigurujú.  
Primátor mesta – uviedol, že keby bolo na ňom tak Mestských policajtov nie je 13, ale 15 
a kamerový systém by bol po celých Zl. Moravciach, nakoľko bezpečnosť občanov je u neho 
na prvom mieste.  
 
Poslanec Lisý – uviedol výhrady k položke – Zabezpečenie požiarnej ochrany 8 300€, keď 
máme v Zlatých Moravciach dobrovoľný a profesionálny Požiarny zbor.  Navrhoval zníženie 
tejto položky. 
K uvedenému prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili nasledovný účastníci: Ing. Hollý, 
poslanec Klučiar, pracovníčka MsÚ  Ing.Vaškovičová,  vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
Ing. Szobiová, ktorá na záver  tejto diskusie uviedla, že položka je určená na povinné revízne 
správy, ktoré sú zo zákona povinné a kontrolované  Inšpektorátom práce. Pokiaľ bude táto 
položka znížená nebudú môcť byť tieto povinné revízie zabezpečené.  
Poslanec Lisý – po vysvetlení stiahol svoj návrh. 
 
 
Poslanec Rumanko - predložil nasledovný pozmeňujúci návrh 
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky obce, položka 637 služby: zníženie odmeny pre 
zástupcu primátora o 5.600 €, zároveň navýšenie funkčnej klasifikácie 08.1.0 Rekreačné 
a športové služby, položka 641 transfer príspevkovej organizácii Mestské stredisko kultúry 
a športu – divízia šport o 2.800 € a funkčnej klasifikácii 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych 
služieb, položka 610-630 o 2.800 €. 
 
Poslanec Galaba – uviedol faktickú poznámku, že nakoľko počúva z radov občanov, že zase 
peniaze na šport, tak chce uviesť,  že tieto peniaze sú pre mestský podnik MSKŠ – divízia 
šport a nie na šport. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Rumanka 
Za: 18 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 



 

Poslanec Madola - predložil nasledovný pozmeňujúci návrh 
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky obce,  ekonomická klasifikácia: 600 bežné výdavky, 
položka 633 materiál: zníženie výpočtovej techniky o 4.000 €, zníženie kancelárskych 
potrieb o 7.000 €, zníženie materiálu o 2.000 €, spolu zníženie na položke materiál o 13.000 
€; 
položka 637 služby: zníženie web stránky a verejného obstarávania o 7.000 €;  
celkom zníženie vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.6 Výdavky obce o 20.000 €,  
zároveň navýšenie vo funkčnej klasifikácii 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, položka 644 
transfer príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta o 10.000 € a vo funkčnej 
klasifikácii 08.1.0 Rekreačné a športové služby, položka 641 transfer príspevkovej 
organizácii Mestské stredisko kultúry a športu – divízia šport o 10.000 €. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Madolu 
Za: 18 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar,Uhrinová,      
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták,Hollý, Galaba) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Galaba - predložil nasledovný pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul zo zasadnutia 
Finančnej komisie, ktorá ho odporučila schváliť.   
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky obce, položka 610-620 mzdy a odvody mínus 5%, čo 
predstavuje zníženie o 28.950 €, položka 637 služby: zníženie osláv výročia písomnej 
zmienky mesta o 30.000 €, zníženie externých právnych služieb o 6.000 €, zníženie odmien 
pre poslancov MsZ mínus 10%, čo predstavuje zníženie o 5.050 €, celkom zníženie vo 
funkčnej klasifikácii 01.1.1.6 Výdavky obce o 70.000 €. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Galabu 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa: 2 (Tonkovič, Hritz ) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Husár -   predložil nasledovný pozmeňujúci návrh 
Funkčná klasifikácia 08.1.0 Rekreačné a športové služby, položka 642 transfer jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám navýšenie o 70.000 €. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Husára 
Za: 14 (Lisý, Husár, Petrovič, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Madola, Záchenský, Galaba, Šepták, Hollý) 
Proti: 1 (Babocká) 
Zdržali sa: 1 (Škvarenina) 
Nehlasoval: 2 (Rumanko, Chládek) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Ing. Szobiová -  uviedla, že musí upozorniť na výdavky mesta neriešené v návrhu rozpočtu 
na rok 2013 (rekonštrukcia Murgašovej ulici, energie, nedofinancovanie originálnych 



 

kompetencií školstva, nedofinancovanie sociálnych služieb). 
Dotácie z rozpočtu mesta na podporu kultúry, športu a spoločenských organizácií podliehajú 
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta 
čo znamená, že nemôžeme  mať   ani záväzky 60 dní po lehote splatnosti, ktoré momentálne 
máme. 
Ing. Rumanko  - uviedol, že čo sa týka rekonštrukcie Murgašovej ulice nerozumie tomu, že  
na základe čoho došlo k takému prudkému navýšeniu, nakoľko on osobne ako poslanec 
a ďalší poslanci MsZ nevideli dodatok zmluvy k  rekonštrukcii Murgašovej ulice. Nakoľko sa 
jedná o dosť vysokú sumu považuje za povinnosť  poukázať na to, že či vôbec navýšenie 
finančných prostriedkov zodpovedá stavu, ktorý bol pred rekonštrukciou a ďalej si myslí, že 
nie je správne položiť rovno pred poslancov návrh o navýšení, bez akejkoľvek predošlej 
snahy rokovania a dohodnutia sa s poslancami MsZ. 
 
 
Poslanec Chládek - predložil nasledovný pozmeňujúci návrh  
Funkčná klasifikácia 04.5.1 Cestná doprava, položka 644 transfer právnickej osobe založenej 
štátom – VEOLIA a. s. na prevádzku MHD zníženie o 7.000 €, zároveň navýšenie funkčnej 
klasifikácie 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, položka 644 transfer príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta o 7.000 € (s účelom na pohľadnice mesta a brožúrky o meste) 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Chládeka 
Za: 17 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasoval: 1 (Uhrinová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Záchenský -  predložil nasledovný pozmeňujúci návrh 
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, položka 644 transfer príspevkovej 
organizácii Technické služby mesta zníženie o 30.000 €, zároveň navýšenie položka 644 
transfer príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta o 30.000 €. 
 
Primátor mesta – požiadal o vyjadrenie k návrhu Ing. Szobiovú a povereného riadením 
Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
Ing. Szobiová – uviedla, že Technické služby zabezpečujú väčšinu činnosti funkcii 
samosprávy (čistota mesta, opravy ciest a chodníkov, vývoz komunálneho odpadu... a pod.) 
Uviedla, že myslí si že, schválením tohto návrhu by boli Technické služby mesta Zlaté 
Moravce ohrozené a neschopné plne zabezpečiť služby občanom, na ktoré majú zo zákona 
právo. 
Branislav Varga – uviedol, že dostal jedno číslo od ktorého sa mal odvíjať rozpočet m.p.. 
Technické služby pripravovali rozpočet od septembra, krátením na všetkých kapitolách sa 
dostali k číslu, do ktorého sa mali dostať, následne im bolo oznámené druhé číslo, ktoré bolo 
ešte nižšie. Takže sa pýta, či ešte aj z toho mála im chcú teraz zobrať. Uviedol, že nemôže 
k tomu nič viac dodať, len či sa im bude potom páčiť, keď nebude zabezpečený vývoz 
odpadu. Uviedol, že toto bude to pre nich likvidačné. 
Primátor mesta – uviedol, že schválením tohto návrhu by sa išlo vyslovene proti občanom 
mesta.  



 

Poslanec Tonkovič – uviedol, že situáciu dôverne pozná a je horšia ako zlá. Uviedol, že by 
bolo potrebné sa ísť pozrieť na dvor Technických služieb, ako to tam vyzerá hlavne 
s technikou. Uviedol, že je to absolútne ponižujúce, aby sa takéto niečo schvaľovalo.   
Poslanec Záchenský – uviedol, že tak ako by bol ohrozený vývoz odpadu, tak hrozí aj to, že 
nebude mesto pokosené. Ďalej uviedol, že nie je adekvátne zobrať niekomu 2% a niekomu 
20%. Ako má potom ten žiť? Dodal, že navrhnutý rozpočet  je zase likvidačný pre 
Záhradnícke služby mesta. 
Poslanec Hollý – uviedol, že sa neprikláňa k tomuto návrhu, lebo keď sa prejdeme po našich 
cestách, tak všade sú samé výtlky, ktoré je potrebné opraviť. Ďalej dodal, že musí podotknúť, 
že je to problém celého Slovenska.  
  
Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Záchenského  
Za: 5 (Petrovič, Lisý, Rumanko, Klučiar, Záchenský) 
Proti: 7 (Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Hollý, Galaba, Babocká, Škvarenina) 
Zdržali sa: 5 (Husár, Vicianová, Madola, Dubajová, Šepták) 
Nehlasoval: 1 (Chládek) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 v znení schválených pozmeňujúcich 
návrhov 
 
Za: 18 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0              
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh  bol schválený. 
 
 
K bodu 13 
Návrh na zmenu účelu použitia úveru 
 
Primátor mesta – vyzval Ing. Szobiovú, aby podala informácie k predloženému návrhu.  
 
Ing. Szobiová – uviedla, že predkladáme návrh na zmenu účelu použitia úveru, ktorý bol 
schválený mestským zastupiteľstvom Uznesením č. 459/2012 na 21. zasadnutí dňa 
13.12.2012, ktorým bolo schválené prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 200.000 
Eur s účelom na financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na ul. 
1.mája a to z  dôvodu neuhradenia  faktúry Mesta voči dodávateľovi UNISTAV spol. s r.o., 
Senica vo výške 100 tisíc € po lehote splatnosti, ktorá bola splatná v júni 2012 za vykonané 
práce na rekonštrukcii Murgašovej ulici. Uznesením zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 
26.04.2012 bola schválená zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením, v ktorej bolo schválené 
krytie výdavku na rekonštrukciu Murgašovej ulice vo výške 105.645 Eur z kapitálového 
príjmu. Z dôvodu nízkych kapitálových príjmov v roku 2012 nebol dostatok finančných 
prostriedkov na úhradu výdavku za Murgašovu ulicu.  
Ďalej uviedla, že ku koncu roka je táto faktúra po lehote splatnosti viac ako 60 dní a podľa 
Zákona o rozpočtových pravidlách mesto nesmie mať záväzky viac ako 60 dní, lebo to 
vykazuje potom vo výkazoch, ktoré dáva na Daňový úrad a Ministerstvo financií 
vyhodnocuje účtovné závierky o obci za rok 2012. Ďalej poukázala na to, že Mesto eviduje 



 

záväzok aj vo výške 112.531,92 Eur v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve o dielo 
so splatnosťou 31.3.2013.  
 
Primátor mesta – vyzval JUDr. Vozárovú, právničku mesta o vyjadrenie k uvedenému 
návrhu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že Mesto sa skutočne dostalo do vážnej situácii, nakoľko Mesto 
obdržalo predžalobnú výzvu od firmy UNISTAV spol. s r.o. na úhradu 100.000 Eur plus 
úroky z omeškania. Tento výdavok bol  schválený zastupiteľstvom uznesením MsZ konaného 
dňa 26.04.2012,  avšak z dôvodu nízkych kapitálových príjmov z roku 2012 nebol dostatok 
prostriedkov na úhradu tohto záväzku. Uvedená firma vo výzve uvádza úroky z omeškania a 
zmluvnú pokutu. Preto navrhujeme túto situáciu riešiť zmenou účelu použitia úveru, nakoľko 
sme v situácii, že čím dlhšie to budeme riešiť, tým to bude mesto viacej stáť.  
Ing. Szobiová – uviedla, že na základe komunikácie s bankou je možné zo strany Mesta 
preklasifikovanie účelu použitia úveru prijatím uznesenia na nový účel použitia úveru. Touto 
zmenou účelu použitia úveru máme záujem vyriešiť problém neuhradených záväzkov, ktoré 
má Mesto Zlaté Moravce voči spoločnosti UNISTAV spol. s r.o. za rekonštrukciu 
Murgašovej ulice. Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnými príjmami nie je Mesto schopné 
tento výdavok pokryť, pričom nám hrozia vysoké zmluvné sankcie a úroky z omeškania, čo 
dlžnú sumu voči UNISTAVU spol. s r.o. iba zvýši, je nevyhnutné vzniknutú situáciu čo 
najskôr vyriešiť.  
Ďalej uviedla, že tento výdavok nie je riešený v návrhu rozpočtu, nakoľko tých 100 tisíc Eur 
sme v rozpočte nenašli. 
 
Poslanec Hollý – uviedol, že pokiaľ si dobre pamätá, tak úver bol schválený na financovanie 
inžinierskych sietí okolo Štvorlístka. Opýtal sa na to, či správne chápe, že keď zrušíme 
pôvodné uznesenie, tak sa  tým zruší financovanie inžinierskych sietí na Štvorlístok. 
Primátor mesta – uviedol, že tento rok to vyzerá tak, že Štvorlístok asi nebude nakoľko sa 
nestihla podať žiadosť na Stavebný úrad v lehote, takže keď sa vyplatí dlh 100 tis. €, ostane 
finančná čiastka vo výške  100 tisíc Eur, o ktorej rozhodnú poslanci na čo bude použitá.  
 
Poslanec Galaba -  uviedol, že toto je veľmi dôležitá informácia, lebo doteraz sa 
prezentovalo, že potrebujeme k výstavbe Štvorlístku schválenie úveru vo výške 200 000 € na 
prefinancovanie inžinierskych sietí. Uviedol, že na jednej strane sa hovorí, že Štvorlístok sa 
stavať bude a na druhej strane ho už nechceme, lebo sa má schváliť zmena účelu použitia 
úveru a to na zaplatenie faktúry po lehote splatnosti 100 000 Eur firme UNISTAV. Dodal, že 
je podľa neho veľmi otázne, či sa Štvorlístok stavať bude alebo nie a v prípade, že áno, bude 
sa musieť znova zobrať úver ???  
Uviedol, že Murgašova ulica sa spravila v roku 2011 bez toho, aby mesto malo na ňu čo len 
jedno euro a poukázal na to, že teraz za niečo, čo už stojí má byť zaplatená suma celkovo 
vyše 320 000 Eur.  
Uviedol nesúhlas s tým, že Murgašova ulica  bola rekonštruovaná bez finančného krytia na 
vlastnú prezentáciu a teraz poslanci majú byť tí zlí, aj napriek tomu, že celá vec sa realizovala 
bez vedomia Mestského zastupiteľstva, nakoľko rekonštrukcia bola na základe zmluvy, ktorú 
podpísal primátor mesta. Na záver dodal, že chápe nutnosť zaplatenia záväzku Mesta voči 
firme UNISTAV,  ale peniaze sa mohli použiť na niečo iné a ohrozila sa tým výstavba 
Štvorlístka. 
Primátor mesta – sa ohradil voči vyjadreniam poslanca Galabu a uviedol, že rekonštrukcia 
Murgašovej ulice bola zahrnutá v schválenom rozpočte poslancami MsZ vo výdavkovej časti.  
Poslanec Galaba – uviedol, že áno bola, ale bez finančného krytia v rozpočte. 
Primátor mesta – uviedol, že nakoľko sa nenaplnili príjmy v rozpočte nemohlo byť finančné 



 

krytie rekonštrukcie. 
Poslanec Galaba – uviedol, že keď neboli naplnené príjmy v rozpočte nemalo sa stavať.  
Primátor mesta – uviedol svoje presvedčenie,  že bolo dobré  realizovať rekonštrukciu 
Murgašovej ulice. 
Poslanec Galaba – uviedol, že sa urobilo dobre, len neboli na to peniaze v rozpočte a dodal, 
že s návrhom súhlasí, lebo faktúra sa uhradiť musí, aby sa predišlo zbytočným problémom.  
 
Poslanec Galaba – uviedol, že dáva návrh na zmenu účelu použitia úveru vo výške 200 000 € 
a to tak, že 100 000 € bude použitých na krytie záväzku Mesta voči firme UNISTAV 
a ďalších 100 000 € bude použitých na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských 
zariadení. 
Poslanec Petrovič – podotkol, že nakoľko sa hľadajú peniaze v rozpočte nerozumie tomu, 
prečo nie je ešte predložený návrh na schválenie plateného parkovania v meste Zlaté Moravce 
aspoň na parkovisku pred poštou. 
Primátor mesta – uviedol, že návrh nebol predložený nakoľko je vytvorené len jedno 
parkovisko, ktoré nič nerieši a čaká sa na vyjadrenia príslušných orgánov. 
Poslanec Petrovič –  uviedol, že  spoplatnenie parkovania  sa rieši už rok. 
Poslanec Galaba – naformuloval návrh uznesenia a to zmenu účelu použitia úveru 
schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na financovanie technickej vybavenosti výstavby 
nájomných bytov na účel financovania rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce 
vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 
100 000 EUR. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu  en bloc. 
 Za: 14 (Husár, Petrovič, Hritz, Tonkovič, Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, 
Chládek, Záchenský, Galaba, Šepták, Hollý, Lisý) 
Proti:0 
Zdržali sa: 4 (Klučiar, Uhrinová, Dubajová, Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 14 
Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Nociarovú, referentku škôl a školských 
zariadení, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Nociarová -  uviedla, že k dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce. Zákon č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.Z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára  2013 upravuje doterajší postup obce 
pri poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Zo zákona 
596/2003 Z.z. mestu vyplýva: 



 

1. podľa § 6 ods. 12, písm. b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa poskytuje  
dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia  
a zriaďovateľovi súkromnej materskej školy , ktoré sú zriadené na území obce na dieťa alebo 
žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku 
2. podľa § 6 ods. 12, písm. c) určí všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov 
uvedených v bode 1 a pre školy a školské zariadenia vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti  
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a    
   školských zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 
3.  poskytnúť na žiaka cirkevného školského zariadenia  a dieťa súkromnej materskej 
školy finančné prostriedky  najmenej vo výške 88% zo sumy  určenej na mzdy a prevádzku na  
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce;.  
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane 
z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov a z  
rozpočtu mesta.  Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná podľa 
predpokladanej výšky podielových daní určených pre mesto.   
Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia  všetkých 
zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí – 1.278.597 eur. Podielové dane 
sa predpokladajú nižšie ako v minulom roku, boli zmenené aj koeficienty nápočtu,  takže 
vychádza pre školy a školské zariadenia menej finančných prostriedkov ako v minulom roku. 
Táto suma bola navýšená z rozpočtu mesta o 103.848 eur, celkove na kapitolu vzdelávanie  je 
určená suma 1.382.445 eur ( vrátane školských akcií ).  
Táto suma pokrýva mzdy, odvody a asi 60 % prevádzkových nákladov materských škôl 
a CVČ, z ktorých sa dajú uhradiť čiastočne len energie a služby. Učebné pomôcky budú 
uhrádzané z výberu školného,  nie sú plánované žiadne údržby a opravy. Koeficient nápočtu 
pre CVČ podľa počtu detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta je 
nevyhovujúci, finančné prostriedky nepostačujúce. Dotácia je určená bez finančných 
príspevkov z výberu školného a kapitálových výdavkov. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 (Petrovič, Lisý, Husár, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Vicianová, Galaba, Uhrinová, 
Babocká, Rumanko, Chládek, Záchenský) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 5 (Hollý, Hritz, Madola, Šepták, Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 15 
Návrh dodatku č.3 k VZN mesta Zlaté Moravce č.4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Bošiakovú, vedúcu zariadenia 
opatrovateľskej služby, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 



 

 
Bc. Bošiaková – uviedla, že výpočet ekonomicky oprávnených nákladov (EON) na rok 2013 
vychádza z nákladov na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby na 
Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach v predchádzajúcom roku. Na jedného klienta  
vychádzajú  ekonomicky oprávnené náklady 1061,75 € mesačne . Výška úhrady od klienta od 
01.07.2012 je cca 400 € mesačne čo predstavuje sumu podľa stupňa odkázanosti a trvalého 
bydliska mimo mesta cca 463,50€. Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je na jedného klienta  320€ mesačne. 
V súčasnosti máme umiestnených 8 klientov.  
Ďalej uviedla, že náklady na chod zariadenia budú financované z finančného príspevku 
z ministerstva, z úhrad od klientov  a z rozpočtu mesta, kde sú na tento účel vyčlenené 
finančné prostriedky v sume 9.906 €. Toto financovanie nie je podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov dostatočné, preto je potrebné rozhodnúť, či chýbajúce finančné 
prostriedky sa doplatia z mestského rozpočtu alebo budú v plnej výške hradené klientom čo 
v súčasnosti vychádza pre klienta cca 741,75€  mesačne.  
Uviedla, že v dodatku č. 3, v prílohe č. 12 sú vyčíslené ekonomicky oprávnené náklady na 
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti Mestom  Zlaté Moravce. Úhrady za služby 
v roku 2013 sa nemenia. Zvyšovanie úhrad bolo schválené od júla 2012  a táto úprava bola 
cca 1,5 krát vyššia ako naposledy upravované úhrady v roku 2005. Ďalšie zvyšovanie by bolo 
pre klientov neúnosné, pri 8 hodinovej opatrovateľskej službe si klient platí cca 300€ mesačne 
podľa výšky dôchodku. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 15 ( Galaba, Záchenský, Chládek, Rumanko, Babocká, Škvarenina, Uhrinová, 
Klučiar, Dubajová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý, Petrovič) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 3 (Madola, Šepták, Hollý) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16 
Návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine mestského  podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce  
 
Primátor mesta – opustil rokovaciu miestnosť a vedenie MsZ prevzal zástupca primátora 
Ing. Škvarenina. 
Zástupca primátora - uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že mestský podnik Službyt má v súčasnosti vykonávanie 
nasledovných činností: montáž, opravy meracej a regulačnej techniky, údržbárska činnosť, 
vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení vedené v základnom predmete 
hlavnej činnosti. Uviedla, že navrhujeme tieto činnosti vyňať zo základného predmetu hlavnej 
činnosti a  zaradiť ich do podnikateľskej činnosti. Súčasne tieto činnosti pomenovávame 
podľa odporúčaní Ministerstva vnútra na označovanie voľných a viazaných živností. 
Následne si mestský podnik zabezpečí vydanie príslušných živnostenských oprávnení na 
vykonávanie týchto činností. Takéto riešenie je potrebné premietnuť aj do textu zriaďovacej 



 

listiny, kde navrhujeme upraviť  a aktualizovať rozsah hlavnej a podnikateľskej činnosti tohto 
podniku.  
 
Zástupca primátora – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Zástupca primátora – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 15 ( Galaba, Záchenský, Chládek, Madola, Babocká, Škvarenina, Uhrinová, 
Klučiar, Dubajová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý, Petrovič) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 3 (Rumanko, Šepták, Hollý) 
Zástupca primátora skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17 
Návrh dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce  
Zástupca primátora - uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva , ďalej uviedol, že je to podobný prípad ako 
predchádzajúci bod. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že na základe kontroly NKÚ na odstránenie nedostatkov Mesto 
Zlaté Moravce prijalo opatrenie, kde sa zaväzuje vypracovať dodatok k zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce a  príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, v ktorom bude uvedené správne vecné a finančné 
vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje. 
Uviedla, že na základe uvedeného opatrenia  predkladáme MsZ na schválenie Dodatok č. 7 
k Zriaďovacej listine mestského podniku Technické služby mesta Zlaté Moravce, ktorým sa 
správne uvedie vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje. 
 
Zástupca primátora - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Zástupca primátora - dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Uhrinová, Škvarenina, Babocká, Madola, Chládek, Záchenský, Šepták, Galaba) 
Proti:0  
Zdržali sa:0 
Nehlasovali : 2 (Rumanko, Hollý)  
Zástupca primátora skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 18 
Návrh dodatku č.2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  
 
Zástupca primátora - uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva , ďalej uviedol, že JUDr. Vozárová podala informácie 
pred chvíľou aj k tomuto bodu rokovania. 
 
Zástupca primátora – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 



 

 
Zástupca primátora – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Uhrinová, Škvarenina, Babocká, Madola, Chládek, Záchenský, Šepták, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2 (Rumanko, Hollý)  
Zástupca primátora skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu 19 
Návrh    na  schválenie   prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  887/2,  
ktorá  bude  po  odčlenení GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   predstavovať  parcelu  
KN registra „C“,  č. parcely 887/40  o   výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra „C“,  č. 
parcely 887/41 o výmere  465  m² /spolu 542 m²/,   ktoré  sa nachádzajú  v   k.  ú.    Zlaté  
Moravce    na   Ul. Továrenskej  v  Zlatých Moravciach,   pre Adrianu Filovú (1/2) a 
Radoslava  Tokára (1/2)  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 v prípade nejakých otázok  predloženému návrhu je 
pripravená odpovedať Ing.  Mesková. 
Ing. Mesková – uviedla, že je to prevod nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 
spôsobom hodného osobitného zreteľa, preto je potrebné schválenie 3/5 väčšinou poslancov. 
Uviedla, že uvedený objekt žiadatelia nadobudli v dedičskom konaní po otcovi Dušanovi 
Tokárovi . Títo požiadali  mesto Zlaté Moravce  o predbežný súhlas na odkúpenie časti 
pozemku, ktorý sa nachádza okolo podnikateľského objektu , kde zámerom je nanovo 
vybudovať na ploche, ktorá sa nachádza pod jestvujúcou predajňou polyfunkčný dom 
(prízemie – predajňa; podkrovie  - využiť na bývanie). Vyznačenú plochu okolo objektu – 
plocha verejnej zelene chcú oplotiť podľa priloženého náčrtu.  Sú ochotní zaplatiť mestu Zlaté  
Moravce ako vlastníkovi pozemku kúpnu cenu vo výške 50,00 €/m². 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
K uvedenému bodu prebehla diskusia do ktorej sa zapojil občan Zlatých Moraviec pán 
Magušin, ktorý mal výhrady voči návrhu, nakoľko o odpredaj mal záujem aj on osobne. Do 
diskusie sa zapojil aj poslanec Záchenský, ktorý mu uviedol, že tento návrh bol odporučený aj 
Komisiou podnikateľskou a správy mestského majetku, nakoľko žiadatelia ponúkli kúpnu 
cenu vo výške 50,00 €/m², čo pán Magušin nebol ochotný. Následne prebehla výmena 
názorov medzi pánom Magušinom, Ing. Meskovou, poslancom Záchenským. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 (Petrovič, Lisý, Hritz, Husár, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Škvarenina, 
Uhrinová, Babocká, Rumanko, Záchenský, Galaba, Šepták) 
Proti: 1 (Chládek) 
Zdržali sa: 1 (Madola)    
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Hollý)           
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



 

K bodu 20 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012. 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade nejakých otázok  predloženému návrhu je 
pripravená odpovedať Ing.  Mesková. 
Ing.  Mesková – uviedla, že v čase schvaľovania  uvedeného prevodu nehnuteľného majetku 
nebol predložený „GP“ overený Katastrálnym úradom. Aj napriek ústnemu prísľubu geodeta, 
že overením  uvedeného „GP“ nedôjde k nijakým zmenám oproti predloženému „GP“ 
/neoverenému Katastrálnym úradom/,   dňa  07.01.2013  bol Oddeleniu správy majetku mesta 
predložený overený „GP“, ktorý mal aj nové číslo 129/2012 zo dňa 21.11.2012 v ktorom  
výmery jednotlivých prevádzaných dielov nehnuteľností nekorešpondujú s pôvodným „GP“ 
a teda ani s výmerami uvádzanými  v uvedenom schválenom uznesení. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý) 
Proti:0 
Zdržali sa:  0 
Nehlasovali:  2 (Vicianová, Hollý)              
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 21 
Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  a  (LV č. 3453)  -  diely odčlenené GP č. 129/2012  zo dňa  
21.11.2012 - diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  
5702/2   o výmere   9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  
číslo parcely  3-5001/1 o výmere   19  m2;   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  parcely  KN 
registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   o výmere   19  m2 ;  diel č. 1 odčlenený z  pozemku  
parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   o výmere   45 m2,  ktoré  sa nachádzajú  
v    k. ú.    Zlaté    Moravce na  Potočnej ulici  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  
manželov Michala   Frajku   a manželky  Márie Frajkovej  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 v prípade nejakých otázok  predloženému návrhu je 
pripravená odpovedať Ing.  Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 15 ( Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý) 
Proti: 0 



 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič,Galaba)        
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 22 
Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) – schválenie zámeru  prevodu   časti  pozemku parcely KN 
registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²), 
ktorá sa nachádza pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná 
na LV/  a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo 
vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 m2 /viď. priložený grafický náčrt/,  ktorý sa 
nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom  v  Zlatých Moravciach,  
pre  Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce (1/1) 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 v prípade nejakých otázok  predloženému návrhu je 
pripravená odpovedať Ing.  Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 15 ( Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý) 
Proti:0  
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3    (Vicianová, Petrovič, Galaba)                
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 23 
Návrh na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
1459/7 (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 m², 
odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012,  ktorý sa nachádza    v    
k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach, pre  Mgr. Branislava 
Grambličku, Ovocinárska   276/14 A,  949 01  Nitra  (1/1)  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.13-22MZ-2013 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  uviedol, že v prípade nejakých otázok je 
pripravená odpovedať  Ing. Meskovú. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 16 (Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 



 

Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 24 
Návrh na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  spôsobu   prevodu   častí  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera:  11 229 m²), ktoré sa 
nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  žiadateľa /BAUPARK s.r.o./ alebo sú priľahlé 
k týmto pozemkom - spolu o výmere  4 191 m2,   ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté 
Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  obchodnú spoločnosť  BAUPARK 
s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS 
Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí (mat. č.14-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  uviedol, že v prípade nejakých otázok je 
pripravená odpovedať  Ing. Meskovú. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 16 (Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25 
Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  cca 141 m², 
ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  Zlatých 
Moravciach do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov MUDr.  Š. Valkoviča 
a MUDr. Ľ. Valkovičovej, bytom:  Dlhá  2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat. č.15-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  uviedol, že v prípade nejakých otázok je 
pripravená odpovedať  Ing. Meskovú. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 16 (Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 



 

Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26 
Návrh na schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/ -   schválenie  prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,80 m², ktoré sa 
nachádzajú v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely KN 
registra „C“, č. parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté   Moravce, LV č. 3453 (v tzv. KOCKE)  na Ul. 
Duklianskej v Zlatých Moravciach pre   TERRA    BONA    občianske    združenie,   
Brezová   12,  953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou 
Mgr. Gabrielou Rakovskou z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. 
č.26-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila ho predložiť na 
rokovanie Komisie zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky a až následne na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta vyzval Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy 
majetku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
 
Poslanec Hollý – uviedol, že v zmluve je uvedené zhodnotenie budovy, ale podľa neho by 
mala byť uvedená aj finančná výška investovania. 
Primátor mesta – podľa jeho informácií, toto občianske združenie má sľúbené sponzorské od 
spoločnosti Granvia Slovakia a to finančné prostriedky vo výške 15 tis. Eur. 
Zástupca primátora – uviedol, že štatutárna zástupkyňa pani Rakovská požiadala 
o prenájom nehnuteľnosti v zmysle dodatku v zmysle VZN č. 6/2011 v znení jeho Dodatkov 
č. 1 a č. 2 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. V materiáloch kde je 
uvedené 1,00 euro/rok , ale nevie či by tam nemalo byť 1,00 euro za m²/rok. 
JUDr. Vozárová, Ing. Mesková – uviedli, že v zmysle dodatku v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č. 1 a č. 2, 
Článok 9 ods. 1 písmeno g) je výška nájomného určená - 1,00 euro/rok“ . 
 
Poslankyňa Uhrinová – požiadala svojich kolegov poslancov, aby podporili schválenie 
prenájmu za 1,00 euro/rok nakoľko v uvedených nebytových priestoroch plánuje občianske 
združenie zriadiť Domov sociálnych služieb ambulantnou formou, chránenú dielňu, 
poradenskú službu pre rizikové sociálne skupiny obyvateľov mesta Zlaté  Moravce. Sú to 
sociálne služby, ktoré v meste Zlaté Moravce chýbajú. Upozornila na to, že zámerom 
občianskeho združenia je aj zriadenie Chránenej dielne, kde občania so zdravotným 
postihnutím majú veľmi malé šance zamestnať sa v tomto regióne a preto  v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ponúknu prácu až 10 osobám so zdravotným 
postihnutím. Nakoľko k vybaveniu tejto Chránenej dielne sú určité lehoty, ktoré treba stihnúť, 
z dôvodu, že  od 1.5.2013 sa mení Zákon č.5 O službách zamestnanosti, kde budú stanovené 
nové podmienky k žiadosti. Toto je dôvod prečo naliehala, aby tento návrh bol prerokovaný 
na tomto zasadnutí MsZ. 



 

Ďalej podotkla, že výhody tohto prenájmu vidí v tom, že prenajatý priestor bude zhodnotený, 
nakoľko toto občianske združenie potrebuje priestory zrekonštruovať. Finančné prostriedky 
na kúrenie vo výške cca 180€ musí mesto uhradiť Prvej teplárenskej spoločnosti bez ohľadu 
na to či  priestory  sú prenajaté, alebo nie sú. Takže aj toto vidí ako pozitívum, lebo v prípade 
prenájmu energie, teplo, vodu si bude hradiť občianske združenie TERRA BONNA.  
 
Primátor mesta – uviedol, že plne podporuje tento návrh a myslí si, že je to skvelý nápad. 
 
Poslanec Klučiar – vyjadril sa, že má sociálne cítenie a bude veľmi rád pokiaľ 10 zdravotne 
postihnutých ľudí získa prácu, ale zároveň vyjadril obavu, aby našom meste nevznikalo 
niekoľko ďalších organizácií, ktoré Mesto bude žiadať o priestory za 1 euro ročne, keď 
vieme, že aj priestory o ktoré žiada toto občianske združenie sú v budove, ktorá je 
v dezolátnom stave a vyžaduje si rekonštrukciu a nemalé investície. 
 
Mgr. Rakovská – štatutárka občianskeho združenia TERRA BONA pracovala v Majáku, 
ktorý v tomto období končí a chcela by aby obdobná charitatívna činnosť pokračovala 
rozhodla sa pre zriadenie Multifunkčného sociálneho zariadenia , ktorým sa doplní sieť 
sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré v meste Zlaté Moravce 
absentujú a sú nedostatkové. Zriadením takéhoto typu zariadenia sa zvýši kvalita života tejto 
cieľovej skupiny a vytvorí priestor pre poskytovanie odbornej pomoci, pracovnej terapie, 
aktívneho využívania voľného času a pracovných miest v chránenej dielni pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Na ploche cca 200 m² by chceli zriadiť: Chránenú dielňu, Domov 
sociálnych služieb alebo denný stacionár a Poradenskú službu. 
Poslanec Madola – sa opýtal, že či je možné do tohto projektu zapojiť aj mentálne 
postihnutých , či tam bude nejaký denný stacionár a v prípade, že áno, či bude v ich silách 
postarať sa o týchto ľudí s mentálnym  postihnutím.  
Mgr. Rakovská – na uvedené reagovala, že s uvedenou prácou má skúsenosti a týchto ľudí sa 
budú vedieť postarať.  
Zástupca primátora – sa opýtal, či bude pre občianske združenie problém, keby ten nájom 
bol podmienený investíciou. 
Mgr. Rakovská – uviedla, že priestory budú musieť prejsť rekonštrukčnými prácami do 
konca apríla, čiaže pred tým ako by bolo otvorené Multifunkčné sociálne zariadenie , nakoľko 
od 1. Mája 2013 končí Maják a chcú nadviazať na prácu, ktorá sa tam vykonávala. Na 
rekonštrukciu použijú vlastné finančné zdroje  vo výške 20 000€ a následne sa budú uchádzať 
o granty firmy Nadácia Granvia Bratislava, s ktorou majú dohodnuté rokovanie na jún tohto 
roku. 
Zástupca primátora – uviedol, že  jeho názor je v takomto prípade by sa nemal 
podmieňovať prenájom nejakou investíciou. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že uvedená vec by sa prípadne mohla riešiť odstúpením Mesta  
od zmluvy a to v prípade, že by neprebehli stavebné úpravy v dohodnutom termíne, alebo  
občianske združenie nezíska peniaze na prevádzku.   
Poslanec Klučiar – uviedol, že nerozumie informácií a je prekvapený, že Maják končí, lebo 
pred dvoma týždňami mali sociálnu komisiu v Nitre a on presadil, aby dostal príspevok 
z rezervného fondu vo výške 8 700€, ktorý bol jedným z najvyšších združenie  Maják. Tento 
príspevok bol aj schválený a teraz hovoríte, že Maják končí. 
Mgr. Rakovská – uviedla, že Maják končí čo sa týka Chránenej dielne, ale tú prácu 
s trestanými osobami, čiže sociálne poradenstvo, v tejto práci bude pokračovať v činnosti. 
Ona sa chce sústrediť na prácu s mentálne postihnutými ľuďmi a Maják minimálne počas 
roka 2013 bude vykonávať sociálne poradenstvo s trestanými osobami, ako aj rómami.  



 

Poslanec Klučiar – uviedol, že je sklamaný a nepáči sa mu, že na komisii boli takto 
zavádzaní, lebo sa rozhodujú na základe nejakých podkladov, ktoré majú. 
Poslanec Madola – podotkol, že pokiaľ dobre pochopil končí časť služieb Majáka. Následne 
sa opýtal koľko ľudí  tam bolo zamestnaných a koľko z nich ostane zamestnancami Majáka. 
Mgr. Rakovská – uviedla, že bolo 20 ľudí zamestnaných a dve pracovníčky tam zostávajú 
plus nejaké dobrovolníčky. Ďalej uviedla informácie o činnosti združenia Maják počas roka 
2012. Uviedla rozdiely v činnosti aj v cieľových skupinách, na ktoré bude zamerané 
združenie Maják a ktorú by chcela vykonávať ona v občianskom združení TERRA BONA. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 15 (Petrovič, Husár, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý) 
Proti:0 
Zdržali sa: 1 ( Lisý) 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27 
Návrh na  schválenie - Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 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.16-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  vyzval Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 
výstavby, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Bc. Nociar – uviedol, že spoločnosť Kalahari,  zastúpená Milošom Zverinom na základe 
splnomocnenia, požiadala opakovane o zmeny a doplnky k územnému plánu mesta Zlaté 
Moravce, kde by mala byť výstavba pripravovaná výstavba obchodného domu Kaufland 
v oblasti medzi ulicou Zelenou a Zimným štadiónom mesta Zlaté Moravce. V poslednej 
žiadosti doručenej na Mesto sa spoločnosť Kalahari zaväzuje k vybudovaniu  inžinierskych 
sietí bez náhrad zo strany mesta, chodník s integrovanou  cyklotrasou a súčasne pri výstavbe 
Kauflandu bude zabezpečené aj 300 parkovacích miest pre zákazníkov tohto obchodného 
domu. Treba si uvedomiť, že táto spoločnosť týmto zabezpečí zníženie nezamestnanosti 
v našom okresnom meste zamestnaním cca 120 ľudí. Uviedol, že spoločnosť sa zaviazala 
hradiť všetky náklady spojené s obstarávaním a spracovaním zmien a doplnkov k ÚPN. 
V zmysle platného územného plánu toto výrobné územie bude zmenené na zmiešané územie 
s funkciami ľahkého priemyslu a občianskej vybavenosti celomestského  významu, 
s prevahou občianskej vybavenosti. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Petrovič, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 



 

Zdržali sa:0 
Nehlasoval: 1 (Husár) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28 
Informácia o zmene sekretára komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (mat. č.17-
22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala informáciu a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  vyzval Bc. Horváta, vedúceho oddelenia 
vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Bc. Horvát – uviedol, že zmenu sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu 
navrhujeme z toho dôvodu, že Mgr. Danuša Hollá už nie je zamestnancom Mestského úradu. 
Na jej miesto nastúpila Mgr. Katarína Nociarová a navrhujeme ju aj na miesto sekretára 
Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženej informácii. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení: 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, Uhrinová, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0  
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 
 
 
K bodu 29 
Návrh na  zmenu zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady Mesta  Zlaté  
Moravce (mat. č.18-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada návrh prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a následne  vyzval Bc. Horváta, vedúceho oddelenia 
vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Bc. Horvát – uviedol, že zmenu zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta  Zlaté  Moravce navrhujeme z toho dôvodu, že Mgr. Danuša Hollá už nie je 
zamestnancom Mestského úradu. Na jej miesto nastúpila Mgr. Katarína Nociarová 
a navrhujeme ju aj na miesto zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady Mesta  
Zlaté  Moravce. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 15 (Petrovič, Husár, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Uhrinová, Babocká, 
Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



 

K bodu 30 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 (mat. 
č.19-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala informáciu a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta vyzval Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia 
financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že predkladáme informáciu o zmene rozpočtu za rok 2012 
rozpočtovým opatrením č. 18 na základe účelovo určených finančných prostriedkov 
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu 
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, finančných darov. Rozpočtové opatrenie bolo 
schválené primátorom mesta dňa 19.12.2012. Do zmeny rozpočtu týmto rozpočtovým 
opatrením boli zapracované finančné prostriedky účelovo viazané, určené na bežné a 
kapitálové výdavky, nevyžadujúce súhlas Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 14 (Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová, Lisý, Petrovič, Hollý, 
Šepták, Galaba, Záchenský, Chládek, Babocká) 
Proti: 1 (Rumanko) 
Zdržali sa: 1 (Madola) 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 
 
 
 
K bodu 31 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012  (mat. 
č.20-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala informáciu a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta vyzval Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia 
financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že podľa VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce je primátor mesta oprávnený v rozsahu určenom MsZ schváliť zmeny rozpočtu 
rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu v rámci programu do výšky 20.000 
€, medzi programami navzájom do výšky 20.000 € a medzi položkami do výšky 5.000 €. Na 
základe uvedeného primátor mesta schválil predkladané rozpočtové opatrenie: 
V rozpočtovom opatrení č. 19/2012 sa upravoval rozpočet znížením v príjmovej časti bežného 
rozpočtu na položke administratívne poplatky o sumu 4.685 € a zároveň znížením vo 
výdavkovej časti bežného rozpočtu na položke transfer ZŠ Mojmírova pre ŠJ o sumu 4.685 €. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženej informácii. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
Za: 14 ( Klučiar, Dubajová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý, Petrovič, Hollý, 
Galaba, Záchenský, Chládek, Madola, Babocká) 



 

Proti: 1 (Rumanko) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Petrovič) 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 
 
 
K bodu 32 
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície (mat. č.21-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala protest prokurátora  a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta vyzval JUDr. Vozárovú, 
právničku MsÚ, aby podala informáciu k predloženému protestu. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že na Mestskej rade boli tieto protesty prerokovávané a nakoľko 
sú veľmi podobné, požiadal by o informácie všeobecne ku všetkým, s tým že následne by sa 
dalo hlasovať o každom jednotlivo. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce boli tieto 
protesty poskytnuté na naštudovanie a  podstata v štyroch z piatich spočíva v tom, že niektoré 
ustanovenia VZN išli nad rámec zákona, prípadne ustanovenia právnych predpisov citované 
vo VZN neboli v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Jedno VZN z roku 2011 o požívaní 
alkoholických nápojov, prokurátor neposudzoval z  vecného hľadiska nakoľko zistil toto VZN 
nebolo prijaté potrebným počtom  poslancov. Z tohto dôvodu navrhovala vyhovieť protestu 
prokurátora a súčasne na tomto rokovaní aj toto VZN zrušiť.   
Ostatným štyrom protestom prokurátora navrhla vyhovieť,  pričom na aprílové rokovanie 
MsZ budú pripravené materiály, ktoré potom buď zrušia, alebo novelizujú napadnuté VZN 
tak, aby boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Petrovič – sa opýtal, že prečo by sa VZN o alkoholických nápojoch malo rušiť, keď 
v podstate nebolo prijaté. Uviedol, že podľa neho by sa malo na dnešnom MsZ prijať 
JUDr. Vozárová – uviedla, že VZN v podstate naozaj nebolo prijaté, ale prokurátor navrhuje 
protestu vyhovieť, takže bolo by dobré protestu vyhovieť a na ďalšie rokovanie MsZ 
pripravíme nový návrh VZN, ktorý bude túto problematiku riešiť.  
  
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



 

K bodu 33 
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-22MZ-2013) 
 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala protest prokurátora  a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 34 
Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.23-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala protest prokurátora  a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35 
Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste   Zlaté Moravce (mat. č.24-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala protest prokurátora  a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 



 

Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 36 
Protest prokurátora proti  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta   Zlaté Moravce (mat. č.25-22MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala protest prokurátora  a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: 
 
Za: 16 (Petrovič, Husár, Lisý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Dubajová, Klučiar, 
Babocká, Madola, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Hollý, Galaba) 
Proti:0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Madola) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že až teraz si všimla, že v návrhu uznesenia nebolo uvedené 
zrušenie tohto VZN, tak ako sme o tom hovorili. 
Poslanec Petrovič – zopakoval svoj názor, že nerozumie prečo by sa muselo toto VZN rušiť, 
keď nebolo ani prijaté. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že toto je otázka na pána prokurátora a následne uviedla, že 
protestu prokurátora sa vlastne vyhovelo a zrušenie tohto VZN dáme do ďalšieho MsZ. Ďalej 
dodala, že sa opýta na stanovisko pána prokurátora, ktoré bude MsZ tlmočiť.  
Poslanec Rumanko – uviedol, že stanovisko mohlo byť pripravené už dnes. 
 
 
K bodu 37 
Rôzne 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov ak majú záujem vystúpiť k uvedenému bodu, aby sa 
prihlásili o slovo. 
Poslankyňa Dubajová  – sa opýtala, či už bol prefinancovaný projekt Modernizácia ZŠ 
Pribinova,  či už boli zaslané všetky peniaze a o akú výšku sa jedná. 
Ing. Szobiová – uviedla, že zatiaľ nie a ekonomické oddelenie nedisponuje s vyjadrením do 
kedy bude zostatok financií uhradený. 
Ing. Košút – uviedol, že v súčasnosti sa odvíja vyfinancovanie záverečnej platby od toho, že 
sa musia splniť podmienky, ktoré stanovila odborná komisia, ktorá prišla na záverečné 
hodnotenie. Aktuálne dobudovať schodiskovú plošinu, o ktorej rokujeme s dodávateľmi 
 a hneď po vyhotovení tejto plošiny nám budú z ministerstva uvoľnené finančné prostriedky.  
Poslanec Madola  – uviedol, že na začiatku MsZ očakával predstavenie nového prednostu 
MsÚ 
Primátor mesta – predstavil nového prednostu Mestského úradu v Zlatých Moravciach Mgr. 
Maria Lénárta, ktorému odovzdal slovo. 
 
Prednosta MsÚ Mgr. Mario Lénárt – poďakoval za slovo a uviedol, že do funkcie 
prednostu MsÚ nastúpil 1. Februára a s chodom Mestského úradu sa zatiaľ oboznamuje. 



 

Ďalej uviedol, že prípadné zmeny v Mestskom úrade, alebo v organizačnej štruktúre , ktoré 
plánuje zrealizovať v priebehu jedného až dvoch mesiacov budú zverejnené.  
 
 
K bodu 38 
Diskusia 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov o prípadné príspevky k bodu Diskusia. 
 
Poslanec Klučiar – uviedol, že na záver zasadnutia MR sa preberala téma, kde boli 
informácie, že Mesto má záujem požiadať o staré budovy (lokalita Čierna dolina), ktoré sú vo 
vlastníctve VÚC a ktoré Mesto plánuje prenajať pani Verešovej, ktorá tam chce realizovať 
vybudovanie útulku pre psov.  Uvedené sa pýta preto, aby mal informácie, nakoľko je 
v komisii majetkovej. 
  
Primátor mesta – uviedol, že s pani Verešovou sa stretol a dohol, že priestory si  pôjdu 
pozrieť v najbližšej dobe a v prípade, že  budú vyhovujúce  požiadajú o ne VÚC. 
Uviedol, že predseda samosprávneho kraja pán Belica je o tejto veci informovaný a prisľúbil 
v prípade potreby pomoc. Uviedol, že toto vidí ako dobré riešenie aj pre psíkov z nášho 
mestského útulku, nakoľko v poslednej dobe tam prišlo k úhynu niekoľkých psíkov.  
 
Poslanec Klučiar –  dodal, že túto tému otvoril preto, nakoľko má informácie, že o tieto 
priestory prejavil záujem podnikateľ, ktorý tam má záujem chovať kačice. Na základe toho 
odporúča žiadosť na VÚC zaslať čo najskôr, aby mohla byť v najbližšej dobe prerokovaná 
v komisii majetkovej, kde Mesto bude ako záujemca určite uprednostnené.  
 
Primátor mesta – uviedol, že priestory pôjdu pozrieť a riešiť čo najskôr. 
 
Poslanec Husár – uviedol, že 1. Marca sa mala začať výstavba cesty, ktorá mala prepájať 
 ulicu 1. Mája , ulicu Sama Chalúpku obojsmerným rozšírením komunikácie pre COOP 
Jednota. Projekt na túto cestu je už hotový, ale nakoľko Ing. Kačalová zastavila stavebné 
konanie, z dôvodu, že pôvodná cesta nie je zakreslená, schválená a zaznačená, s dodaním , že 
ona už v tejto veci konať nebude, vyjadril obavu z ohrozenia realizácie výstavby tejto cesty.  
Bc. Nociar – uviedol, že na začiatku jednania bola dohoda s COOP Jednota, že cesta ktorá je 
vybudovaná Mestom, bude súčasne skolaudovaná s dobudovaním obojsmerného rozšírenia 
komunikácie pre COOP Jednota, s čím bola oboznámená aj Ing. Kačalová ešte s bývalým 
vedúcim Ing. Jedlovským.  Následne priamo na konaní Ing. Kačalová  rozhodla o pozastavení 
vydania stavebného povolenia pre COOP Jednota s požiadavkou dodatočného stavebného 
povolenia a kolaudácie už existujúcej mestskej komunikácie vybudovanej mestom.  
V súčasnej dobe je podaná žiadosť o dodatočné stavebné povolenie so všetkými patričnými 
vyjadreniami na príslušný Stavebný úrad a čakáme na vyjadrenie tohto úradu, ktorý by mal 
vydať súhlas na dodatočné stavebné a kolaudačné rozhodnutie. Takže v tejto veci sa koná. 
Poslanec Hollý – sa vyjadril, že komplikácie týkajúce výstavby spomínanej cesty nastali 
z dôvodu, že pôvodná cesta nebola skolaudovaná a vytkol  Mestskému úradu, že počas dvoch 
rokov papierovo nedotiahlo túto cestu, ktorá bola vybudovaná Mestom. 
Bc. Nociar – uviedol, že Mestský úrad v tejto veci konal a počas výstavby rokovalo  s VÚC, 
kde sa dohodlo na prenájme a preto nemohlo dôjsť prevodu majetku do majetku Mesta, 
nakoľko stále majetok je VÚC a nemôžeme s ním disponovať.   
 
Poslanec Husár - uviedol, že začiatkom roka dostali žiadosť o zhodnotenie práce poslancov, 



 

na ktorú  odpovedal a vypracoval materiál, čo robí  ako poslanec  pre toto mesto, ktorý zaslal 
na e-mail sekretariátu primátora. Uviedol, že chce vedieť či toto vyjadrenie, na ktorom si dal 
záležať bude aj zverejnené, lebo občania podľa dnešných vyjadrení si myslia, že poslanci 
nepoznajú svoje mesto a nerobia nič pre jeho prospech.  
Primátor mesta – uviedol, že zhodnotenie práce poslancov budú zverejnené v Tekovských 
novinách a na webe mesta. 
 
Poslanec Tonkovič  - požiadal o bližšie informácie o realizácii výstavby rozšírenia 
kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce. 
Primátor mesta a Bc. Nociar – sa vyjadrili, že minulý týždeň boli na rokovaní s riaditeľom  
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde sa informovali ako pokračuje riešenie situácie 
ohľadom dokončenia výstavby a rozšírenia kanalizácie v mestskej časti Prílepy a Chyzerovce. 
Západoslovenská spoločnosť prisľúbila, že je to v štádiu prípravy výberu dodávateľa, všetko 
majú pripravené, finančné prostriedky sú poukázané. Uviedol, že je to už len otázka času 
nakoľko dostali prísľub, že tento rok sa začne s výstavbou.  
 
 
K bodu 39 
Interpelácie 
Primátor mesta  – požiadal poslancov o predloženie prípadných interpelácií. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval riaditeľa Mestskej nemocnice 

- Uviedol, že chce pána riaditeľa Michala Grujbára požiadať o začatie rokovania 
s obcami, ktoré patria do Požitavského regionálneho  združenia o vzniku akciovej 
spoločnosti, ktorá by nahradila dnešný formát nemocnice. Uviedol, že o uvedenom sa 
s pánom riaditeľom už rozprával.  S vedením Požitavského regionálneho združenia 
treba rokovať a vyhodnotiť navrhovaný formát a.s.. Podľa informácií čo má, tak sú 
prístupní k takémuto rokovaniu.   
 

Poslanec Rumanko – interpeloval právne oddelenie 
- Požiadal, aby Mesto ako člen ZMOS, aby zahájilo proces pripomienkovania ďalšej 

novely, k novele zákona o odpade, nakoľko má výhrady voči tomu, že tento zákon 
postavil seniorov do nepríjemností s každoročným  podávaním žiadostí o úľavu na 
dani z odpadu aj napriek tomu, že v minulosti mali na toto automaticky nárok po 
dosiahnutí stanoveného veku.   Na základe  uvedeného žiada, aby Mesto  cez ZMOS 
zahájilo tento proces aspoň v rámci pripomienkovania a pomohlo uľahčiť život 
seniorov, lebo je to podľa neho dehonestujúce aby senior vo veku 80 rokov chodiaci 
o barle chodil na úrad, aby si mohol uplatniť úľavu na dani za odpad.  

JUDr. Vozárová – uviedla, že s poslancom Rumankom riešila problematiku zľavy na dani za 
odpad u seniorov, ale bohužiaľ legislatíva sa nám od 1.12. 2012 zmenila tak, že to čo sme 
pred tým mali zakotvené vo VZN, aby seniori nad 70 rokov, alebo ZŤP mali nárok na zľavu 
automaticky je teraz dané zákonom, len na základe podanej žiadosti o túto zľavu. Uviedla, že 
Mesto môže napísať nejaký návrh na zmenu legislatívy a čo sa týka ZMOS-u uviedla, že za 
Požitavský región je už ako zástupca len starostka Hosťoviec Mgr.  Koprdová a dodala, že ale 
ako podnet to určite môžeme podať.   

 
Poslanec Rumanko – interpeloval Technické služby mesta Zlaté Moravce 

- Požiadal o odovzdávacie  a  preberacie protokoly  všetkých riaditeľov tohto mestského 
podniku. Ďalej by požiadal aj o inventárne zoznamy v rámci materiálov, ktoré boli 
služobne k tomu. Uvedené požiadal predložiť v čo najkratšom termíne. 



 

 
 
Poslanec Galaba – interpeloval primátora mesta 

- Uviedol, že medzi dôchodcami a určitými skupinami ľudí sa šíril článok, ktorý je  
písaný v mene Ing. Petra Lednára, primátora mesta Zlaté Moravce a mal by to byť 
novoročný príhovor, v ktorom sú poslanci osočovaní a urážaní. Opýtal sa primátora, či 
vie niečo o tomto liste a či ho písal, aj keď predpokladá, že nie, nakoľko tam nie je 
nikde jeho podpis.  

- Požiadal aj o informácie týkajúce sa investorov z Talianska, ktorí mali prísť do 
Zlatých Moraviec vyrábať bielu techniku a následne prečítal časť listu, v ktorom sa 
v tejto súvislosti útočilo a osočovalo na poslancov MsZ a následne  boli hrubo 
pourážaní. 

- Vyzval primátora mesta, že pokiaľ nepísal tento list, aby sa od neho teraz verejne 
dištancoval a aby tak spravil aj v Tekovských novinách a na webovej stránke. Ďalej 
ho požiadal, aby podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý v jeho mene 
píše takéto listy. 

 
Primátor mesta – prehlásil, že  nič také nepísal, ani nerozoslal.  

- Čo sa týka talianskych investorov, uviedol, že talianski investori po návšteve v Zlatých 
Moravciach odovzdali bussines plán, ktorý zaniesol na SARIO, kde mu bolo 
prisľúbené, že dojednajú pre investorov bonusy, o ktoré Taliani žiadali. Bohužiaľ do 
dnes nám neprišla žiadna odpoveď a na tomto to pravdepodobne zlyhalo.  

- Primátor mesta uviedol, že sa verejne dištancuje od toho listu a dodal, že aj dnes bol 
na polícii riešiť veci takéhoto druhu 

 
Poslanec Galaba – interpeloval prednostu MsÚ 

- Uviedol, že bolo povedané, že máme nového prednostu, tak by ho chcel požiadať 
o informácie, kde pôsobil pred nástupom na túto funkciu 

 
Prednosta MsÚ – uviedol, že po absolvovaní vysokej školy začal pôsobiť na Úrade vlády SR 
ako kontaktná osoba poverená prípravou podkladov k interpelácii a odpovede na interpelácie 
a následne sa stal Vedúcim sekretariátu Predsedu vlády SR.   Po  pôsobnosti na tejto 
pracovnej pozícii pracoval ako vyšší ministerský radca Ministerstva kultúry, kde mal na 
starosti organizačné záležitosti. Po návrate do Nitry pôsobil na Krajskej pedagogicko-
psychologickej poradni ako  preventista, kde pripravoval medzinárodné preventívne 
programy, ktoré sa týkali prevencie kriminality a sociálno-patologických javov. 
 
Poslanec Galaba – interpeloval vedenie mesta 

- Požiadal o písomnú informáciu, kde budú uvedené platy riaditeľov mestských 
podnikov, náčelníka Mestskej polície, vedúcich pracovníkov Mestského úradu. 
Informácia by mala obsahovať: všeobecne - názov funkcie, tarifný plat, odmeny, 
osobné ohodnotenie. Všetko by malo byť za rok 2012. 

 
Poslanec Hollý – požiadal v prípade, že MsZ sa bude konať opäť v divadelnej sále, aby svetlá 
boli nadstavené a otočené tak, aby nesvietili priamo do očí.  
 
Poslanec Rumanko – poznamenal, že ako vidieť tak pred zasadnutím MsZ sa muselo 
v divadelnej sále kúriť niekoľko dní pred zasadnutím, čo by podľa neho vyšiel lacnejšie 
prenájom auly v Strednej odbornej škole u pána Solčianskeho.   
 



 

Primátor mesta – uviedol, že Stredná odborná škola ten priestor neprenajíma od kedy tam 
mali pracovný úraz a komplikácie s poisťovňou. Ďalej dodal, že bude potrebná oprava strechy  
nad divadelnou sálou, nakoľko nedávno zistili, že je diera v strope.  
 
Poslanec Galaba – interpeloval poslanca Hritza 

- Uviedol, že má informácie, že mestským rozhlasom v tejto časti mesta sa 4x denne 
vyhlasoval oznam, že primátor mesta pozýva občanov na zasadnutie MsZ, kde 
občania budú zvážaní autami a autobusmi. Opýtal sa ho či je to pravda. 

Poslanec Hritz – potvrdil túto informáciu a uviedol, že uvedené informácie dostal od pána 
Horváta.  Občania boli pozvaní na zasadnutie MsZ s tým, že pre občanov mestskej časti 
Prílepy a Chyzerovce bude  zabezpečený odvoz na MsZ ako aj v prípade potreby z MsZ.  
Primátor mesta – uviedol, že toto nevidí ako niečo zlé, je to služba občanom a odvoz bol 
zabezpečený  sponzorsky. 
Poslanec Galaba – uviedol, že súhlasí, len sa mu zdalo trochu neštandardné to, ako 
intenzívne sa občania vyzývali, ešte aj  tým,  že bude zabezpečený odvoz.   
 
 
K bodu 40 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Husár - uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom rokovania z 
22. MsZ  konaného dňa 28.12.2013 boli premietané a postupne schvaľované Mestským 
zastupiteľstvom. 
 

Uznesenie č. 490/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
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 22. zasadnutí MZ konanom 
dňa 28.02.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 



 

 
Uznesenie č. 491/2013 

z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného  dňa   28.02.2013 

 
 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
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 Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ing. Viliama Rumanka 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 492/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
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 
PharmDr. Ivonu Vicianovú. a p. poslankyňu Eriku Babockú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 
 
 
  
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 493/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 22. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 22. MZ s týmito zmenami: 

- ako bod 10 zaradiť Informáciu členov SFZ o konaní Majstrovstiev Európy UEFA U-
17 na Slovensku  

- ako bod 11 zaradiť bod Vystúpenia občanov 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 494/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov  
s výhľadom na roky 2014 a 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014 – 2015 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
c) Návrh na použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania v roku 2013 na čiastočné 

splácanie istín z bankových úverov 
 
b e r i e     n a    v e d o m i e 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s 

výhľadom na roky 2014-2015 
 
s ch v a ľ u j e 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 € na čiastočné splácanie istín 

z bankových úverov 
c) Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné splácanie 

istín z bankových úverov  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 495/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu účelu použitia schváleného úveru 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s.  na 
financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel  financovania 
rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce vo výške 100 000 EUR 
a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení  vo výške 100 000 EUR 

b) návrh na ručenie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. blanko zmenkou 
c) návrh na zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12.2012 tak, že slová „na 

financovanie technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov“ v príslušnom 
gramatickom tvare sa nahrádzajú slovami „na financovanie rekonštrukcie MK 
Murgašova ulica – Zlaté Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení  vo výške 100 000 EUR“ 

s c h v a ľ u j e   
a) zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s.  na financovanie 

technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel  financovania rekonštrukcie 
MK Murgašova ulica – Zlaté Moravce vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení  vo výške 100 000 EUR 

b) ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. blanko zmenkou  
c) zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12.2012 tak, že slová „na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov“ v príslušnom gramatickom tvare 
sa nahrádzajú slovami „na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica – Zlaté 
Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských 
zariadení  vo výške 100 000 EUR“ 

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 496/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh dodatku č.1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
s a   u z n á š a  
na dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 497/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o  
návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
s a   u z n á š a  
na dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 498/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté Moravce 
podľa predložené materiálu 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 
v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 499/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženom 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženom 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 500/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 501/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

Návrh    na  schválenie   prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  schválenie  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. 
parcely  887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  
25 709  m²) ,  ktorá  bude  po  odčlenení    GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   
/vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 
92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa  20.11.2012  Ing. Marekom 
Illéšom pod č. 583/2012/  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/40 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra 
„C“,  č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  465  
m² /spolu 542 m²/,   ktoré      sa  nachádzajú   v    k. ú. Zlaté Moravce    na   Ul. 
Továrenskej  v  Zlatých Moravciach,   pre 
 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté 

Moravce,    nar. 08.03.1975  (1/2)  a 
 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce, 

nar.  07.04.1974  (1/2)   
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 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
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) -  schválenie  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  
887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  25 709  m²) ,  ktorá  
bude  po  odčlenení    GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   /vyhotoveným  geodetom 
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, 
IČO: 35 102 071, overeným dňa  20.11.2012  Ing. Marekom Illéšom pod č. 583/2012/  
predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/40 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o   výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/41 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  465  m² /spolu 542 m²/,   ktoré      sa  nachádzajú   
v    k. ú. Zlaté Moravce    na   Ul. Továrenskej  v  Zlatých Moravciach,   pre 
 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce,    

nar. 08.03.1975  (1/2)  a 
 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce, nar.  

07.04.1974  (1/2)   
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  50,00 €/m², čo pri celkovej výmere 542 m² predstavuje kúpnu cenu  27 100,00 € 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 

parcely KN registra „C“, č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 194 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  žiadateľov (LV č. 3901) 
 



 

 žiadatelia  sa zaväzujú  túto časť  pozemku  využiť ako  dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
/oplotenie – zabezpečenie ochrany budovy – stavby, ktorá má byť predmetom 
rekonštrukcie/ 

 
s ch v a ľ u j e 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  prevod  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  887/2 
(druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  25 709  m²) ,  ktorá  bude  
po  odčlenení    GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   /vyhotoveným  geodetom Martinom 
Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
35 102 071, overeným dňa  20.11.2012  Ing. Marekom Illéšom pod č. 583/2012/  predstavovať  
parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/40 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   
výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)   o   výmere  465  m² /spolu 542 m²/,   ktoré      sa  nachádzajú   v    k. ú. 
Zlaté Moravce    na   Ul. Továrenskej  v  Zlatých Moravciach,   pre 
 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce,    

nar. 08.03.1975  (1/2)  a 
 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce, nar.  

07.04.1974  (1/2)   
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  50,00 €/m², čo pri celkovej výmere 542 m² predstavuje kúpnu cenu  27 100,00 € 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 

parcely KN registra „C“, č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 194 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  žiadateľov (LV č. 3901) 
 

 žiadatelia  sa zaväzujú  túto časť  pozemku  využiť ako  dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
/oplotenie – zabezpečenie ochrany budovy – stavby, ktorá má byť predmetom 
rekonštrukcie/ 

u k l a d á  
vedúcej oddelenia správy majetku mesta  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 



 

Uznesenie č. 502/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

Návrh   na  zrušenie  uznesenia  č. 474/2012  z   21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na  zrušenie  uznesenia  č. 474/2012  z   21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012 
r u š í  
uznesenie  č. 474/2012  z   21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 13.12.2012 
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 503/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  : 
▫   diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2   
o výmere   9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo 
parcely  3-5001/1 o výmere   19  m2, ktoré budú   po  zapísaní    GP  č. 129/2012  zo dňa  
21.11.2012, ďalej len „GP“ /odčlenené   geometrickým plánom č. 129/2012 zo dňa 
21.11.2012, vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  07.01.2013 Ing. 
Marekom Illéšom   pod č.  1/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 3128/5 o celkovej výmere   28 m²;   
▫   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   
o výmere   19  m2 ,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  tvoriť pozemok  parcely  KN 
registra „C“,  č. parcely 3128/4  o  celkovej výmere  19 m²; 
a  (LV č.  3453) : 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   
o výmere   45 m2,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  súčasťou pozemku   parcely  KN 
registra „C“,  č. parcely 3164/83 ,  ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  
Potočnej ulici v Zlatých Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 

Michala   Frajku,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce  a manželky  
Márie Frajkovej, rod. Chrenkovej,  bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
___________________________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417)  : 
▫   diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2   o výmere   
9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1 
o výmere   19  m2, ktoré budú   po  zapísaní    GP  č. 129/2012  zo dňa  21.11.2012, ďalej len 
„GP“ /odčlenené   geometrickým plánom č. 129/2012 zo dňa 21.11.2012, vyhotoveným  
geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  07.01.2013 Ing. Marekom Illéšom   pod č.  
1/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 3128/5 o celkovej výmere   28 
m²;   
▫   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   
o výmere   19  m2 ,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  tvoriť pozemok  parcely  KN registra 
„C“,  č. parcely 3128/4  o  celkovej výmere  19 m²; 
a   (LV č.  3453) : 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   o výmere   
45 m2,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  súčasťou pozemku   parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 3164/83 ,  ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Potočnej ulici 
v Zlatých Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 



 

Michala   Frajku,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce  a manželky  Márie 
Frajkovej, rod. Chrenkovej,   bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    
obcí   v  znení neskorších predpisov 
za cenu 9,00 €/m², čo pri celkovej výmere  92 m² predstavuje kúpnu cenu  828,00 € 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  ostatné 

plochy;  celková výmera parcely je 1428 m2)  a  časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  
číslo parcely  3-5001/1 (druh pozemku:  orná pôda;  celková výmera parcely je 235 m2)   

využíva rodina žiadateľov  ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
 časť  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m2)   je priľahlý k pozemkom v ich osobnom  
vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná  uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

s ch v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417):   
▫   diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2   o výmere   
9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1 
o výmere   19  m2, ktoré budú   po  zapísaní    GP  č. 129/2012  zo dňa  21.11.2012, ďalej len 
„GP“ /odčlenené   geometrickým plánom č. 129/2012 zo dňa 21.11.2012, vyhotoveným  
geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  07.01.2013 Ing. Marekom Illéšom   pod č.  
1/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 3128/5 o celkovej výmere   28 
m²;   
▫   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   
o výmere   19  m2 ,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  tvoriť pozemok  parcely  KN registra 
„C“,  č. parcely 3128/4  o  celkovej výmere  19 m²; 
a   (LV č.  3453) : 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   o výmere   
45 m2,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  súčasťou pozemku   parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 3164/83 ,  ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Potočnej ulici 
v Zlatých Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 

Michala   Frajku,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce  a manželky  Márie 
Frajkovej, rod. Chrenkovej,  bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    
obcí   v  znení neskorších predpisov 
za cenu 9,00 €/m², čo pri celkovej výmere  92 m² predstavuje kúpnu cenu  828,00 € 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  ostatné 

plochy;  celková výmera parcely je 1428 m2)  a  časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  
číslo parcely  3-5001/1 (druh pozemku:  orná pôda;  celková výmera parcely je 235 m2)   

využíva rodina žiadateľov  ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
 časť  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m2)   je priľahlý k pozemkom v ich osobnom  
vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná  uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

 
 



 

u k l a d á  
vedúcej oddelenia správy majetku mesta  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia 
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 504/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

 

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) – schválenie zámeru  prevodu   časti  pozemku parcely KN 
registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²), 
ktorá sa nachádza pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná 
na LV/  a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo 
vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 m2 /viď. priložený grafický náčrt/,  ktorý sa 
nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom  v  Zlatých Moravciach,   
pre 
 Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce, nar.   

02.08.1969  (1/1)   
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 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) – schválenie spôsobu   prevodu   časti  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²), ktorá sa 
nachádza   pod    budovou   garáže vo vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná na LV/  
a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
o výmere cca 82 m2 /viď. priložený grafický náčrt/,  ktorý sa nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce 
v lokalite Nábrežie za majerom  v  Zlatých Moravciach,  pre 
 Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce, nar.   

02.08.1969  (1/1)   
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 sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
(neusporiadanej na LV) a  časť  je priľahlá k pozemku pod  stavbou garáže a k  pozemku vo 
vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) -  pozemok  parcely KN registra „C“, č. parcely  
1993 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  679 m²)  
s ch v a ľ u j e 
zámer  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – 
spôsob prevodu   časti  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  
orná pôda; celková výmera: 7 328 m²), ktorá sa nachádza   pod    budovou   garáže vo 
vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná na LV/  a časti pozemku, ktorá je priľahlá 
k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 m2 /viď. priložený 
grafický náčrt/,  ktorý sa nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom  v  
Zlatých Moravciach,  pre 
 Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce, nar.   

02.08.1969  (1/1)   
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 sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
(neusporiadanej na LV) a  časť  je priľahlá k pozemku pod  stavbou garáže a k  pozemku vo 
vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) -  pozemok  parcely KN registra „C“, č. parcely  
1993 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  679 m²)  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 505/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
1459/7 (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 m² 
/odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným  geodetom 
Martinom Švecom   -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  20.12.2012  Ing. Erikou Drienovskou  pod č.  
660/2012/,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých 
Moravciach, pre 
 Mgr. Branislava  Grambličku, r. Grambličku,  bytom:  Ovocinárska 276/14 A, 949 

01 Nitra,  nar.   02.03.1971  (1/1)   
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 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7 (druh 
pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 m² /odčlenenej   
geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným  geodetom Martinom 
Švecom   -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
35 102 071 overeným dňa  20.12.2012  Ing. Erikou Drienovskou  pod č.  660/2012/,  ktorý sa 
nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach, pre 
 Mgr. Branislava  Grambličku, r. Grambličku,  bytom: Ovocinárska 276/14 A, 949 01 

Nitra,  nar.   02.03.1971  (1/1)   
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 pozemkom vo vlastníctve  
Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/3 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  155 m²)  
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/2 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  160 m²)  
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/1 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  181 m²)  
s ch v a ľ u j e 
zámer  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsob prevodu  
časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7 (druh pozemku:     záhrada;    
celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 m² /odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 
zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom   -  Geodetická odborná 
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  20.12.2012  
Ing. Erikou Drienovskou  pod č.  660/2012/,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    
na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach, pre 
 Mgr. Branislava  Grambličku, r. Grambličku,  bytom:  Ovocinárska 276/14 A, 949 01 

Nitra,  nar.   02.03.1971  (1/1)   



 

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 pozemkom vo vlastníctve  
Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/3 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  155 m²)  
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/2 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  160 m²)  
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/1 (druh pozemku:     záhrada;    

celková výmera:  181 m²)  
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 506/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) –   schválenie spôsobu   prevodu   častí  pozemku parcely 
KN registra „E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera:  11 229 
m²), ktoré sa nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  žiadateľa /BAUPARK s.r.o./, 
alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 o výmere cca 165 
m2 vrátane priľahlej časti pozemku, ktorá  sa nachádza pod chodníkom vedúcim 
k uvedenej  stavbe o výmere cca 236 m2,  pod stavbou súpisné číslo  2297 o výmere cca 
140 m2,  pod   stavbou  súpisné číslo  3542 o výmere cca 444 m2  a časť priľahlej plochy 
k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3 206 m2  - spolu o výmere  4 191 
m2,   ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  
obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, 
IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro zastúpenú 
Ing. Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 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 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) –   schválenie spôsobu   prevodu   častí  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera:  11 229 m²), ktoré sa 
nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  žiadateľa /BAUPARK s.r.o./, alebo sú priľahlé 
k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 o výmere cca 165 m2 vrátane priľahlej 
časti pozemku, ktorá  sa nachádza pod chodníkom vedúcim k uvedenej  stavbe o výmere cca 
236 m2,  pod stavbou súpisné číslo  2297 o výmere cca 140 m2,  pod   stavbou  súpisné číslo  
3542 o výmere cca 444 m2  a časť priľahlej plochy k pozemkom pod uvedenými stavbami 
o výmere cca 3 206 m2  - spolu o výmere  4 191 m2,   ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté 
Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., 
sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, 
Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro zastúpenú Ing. Stanislavom Repom    na    základe   
splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 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  
6,00 €/m2 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedené časti  pozemku sa nachádzajú pod stavbami   vo vlastníctve žiadateľa  

a ďalšie   časti  pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami  
 v   uvedenom objekte   je  plánovaná  činnosť,  ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 

nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce   
s ch v a ľ u j e 
zámer  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –    
spôsob   prevodu   častí  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  
orná pôda; celková výmera:  11 229 m²), ktoré sa nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  
žiadateľa /BAUPARK s.r.o./, alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné 
číslo 2298 o výmere cca 165 m2 vrátane priľahlej časti pozemku, ktorá  sa nachádza pod 
chodníkom vedúcim k uvedenej  stavbe o výmere cca 236 m2,  pod stavbou súpisné číslo  
2297 o výmere cca 140 m2,  pod   stavbou  súpisné číslo  3542 o výmere cca 444 m2  a časť 



 

priľahlej plochy k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3 206 m2  - spolu 
o výmere  4 191 m2,   ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského 
majetku)   pre  obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté 
Moravce, IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro,  
zastúpenú Ing. Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 28.01.2013   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  6,00  €/m2 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedené časti  pozemku sa nachádzajú pod stavbami   vo vlastníctve žiadateľa  

a ďalšie   časti  pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami  
 v   uvedenom objekte   je  plánovaná  činnosť,  ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 

nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce   
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 507/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
 

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  cca 141 m², 
ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  Zlatých 
Moravciach do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov 
 MUDr.  Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová,  bytom:  Dlhá  2044/19 A, 

953 01 Zlaté Moravce   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh 
pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  cca 141 m², ktorý sa nachádza    
v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  Zlatých Moravciach do 
bezpodielového  spoluvlastníctva manželov 
 MUDr.  Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová, rod. Mikušová,   bytom:  Dlhá  

2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku,   je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku vo  vlastníctve  
žiadateľov   (LV č. 4280): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 233/3 (druh pozemku:  zastavané plochy a 

 nádvoria;   celková výmera:  886  m², na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 
530  vo   vlastníctve  žiadateľov)  
 
 

s ch v a ľ u j e 
 

zámer   prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -   spôsob 
prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     
záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  cca 141 m², ktorý sa nachádza    v    k. ú.    
Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  Zlatých Moravciach, pre 
 MUDr.  Štefana Valkoviča a MUDr. Ľudmilu Valkovičovú, rod. Mikušovú,   bytom:  

Dlhá  19 A, 953 01 Zlaté Moravce   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku,   je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku vo  vlastníctve  
žiadateľov   (LV č. 4280): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 233/3 (druh pozemku:  zastavané plochy a 

 nádvoria;   celková výmera:  886  m², na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 
530  vo   vlastníctve  žiadateľov)  

 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 508/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie    prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/ -   schválenie  prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m², ktoré sa 
nachádzajú v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely KN 
registra „C“, č. parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce,  obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v   tzv. KOCKE)  na 
Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach  
pre   TERRA BONA ,    občianske    združenie,   Brezová   12,  953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh  na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/ -   
schválenie  prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m², ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej     
v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec  Zlaté Moravce, 
k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v   tzv. KOCKE)  na Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach  
 pre   TERRA BONA,    občianske    združenie,   Brezová   12,  953 01 Zlaté Moravce, 

IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu  5 rokov  od 01.03.2013  do 
28.02.2018  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 -  článok 9 
ods. 1 písmeno g) → 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-      využitie,  zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
-      ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postihnutím  a  ŤZP,  
       vytvorenie  denného stacionára podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
-      vytvorenie chránenej dielne  /10 osôb so zdravotným postihnutím/ 
-      poradenská služba  pre rizikové  sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 
 
s ch v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
/LV č. 3453/ -   prenájom  nebytových priestorov o výmere 184,8 m², ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej     
v     KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 
k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v   tzv. KOCKE)  na Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach  
 pre   TERRA  BONA,    občianske    združenie,   Brezová   12,  953 01 Zlaté Moravce, 

IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 5 rokov  od 01.03.2013  do 



 

28.02.2018  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2  -  článok 9 
ods. 1 písmeno g) 1→ 1,00 euro/rok. 
 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-      využitie,  zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
-      ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postihnutím  a  ŤZP,  
       vytvorenie    denného stacionára podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
-      vytvorenie chránenej dielne  /10 osôb so zdravotným postihnutím/ 
-      poradenská služba  pre rizikové  sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 
 
u k l a d á  
vedúcej oddelenia správy majetku mesta  
zabezpečiť uzatvorenie   nájomnej   zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                 prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 509/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce  
s ch v a ľ u j e 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 510/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 
b e r i e     n a    v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 511/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene  zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady  
Mesta  Zlaté  Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene  zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady  
Mesta  Zlaté  Moravce 
s ch v a ľ u j e 
informáciu o zmene  zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady  
Mesta  Zlaté  Moravce, kde Mgr. Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 512/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 
b e r i e     n a    v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 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 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 513/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012  
b e r i e     n a    v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012, ktoré bolo 
schválené 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 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 514/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

      
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 515/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 247/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 247/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 516/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté 
Moravce 
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté 
Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 517/2013 
z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   28.02.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce 
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uznesenie č. 518/2013 

z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného  dňa   28.02.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Protest prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení 
požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
v y h o v u j e  
Protestu prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení 
požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta



K bodu 41 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupitel'stva, 
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 22. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
a ukončil dnešné zasadnutie. 

Zlaté Moravce 28. februára 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

iv t~/ 
............ .. ~ ........... ,; .... ... ....... . 
Zapísala: Silvia Svajčíková 

~j- - ŕ;, -t-0 
.. ~~~ ....... ' ... . 

Mgr. Mario Lénárt 
Prednosta MsÚ 

H··fu~~~~ 
overovateľ zápisnice 

.... H.H.~! ......... . 
Ing. peťfft/búý 
overovateľ zápisnice 

K bodu 41 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupitel'stva, 
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 22. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
a ukončil dnešné zasadnutie. 

Zlaté Moravce 28. februára 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

iv t~/ 
............ .. ~ ........... ,; .... ... ....... . 
Zapísala: Silvia Svajčíková 

~j- - ŕ;, -t-0 
.. ~~~ ....... ' ... . 

Mgr. Mario Lénárt 
Prednosta MsÚ 

H··fu~~~~ 
overovateľ zápisnice 

.... H.H.~! ......... . 
Ing. peťfft/búý 
overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 28. februára 2013 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. ... ~ .. 
Prednosta MsÚ: 
Mgr. Mario Lénárt 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová .......... J ..... !. ................. .. . 
Poslanci MZ: 

1. Erika Babocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

.~~ ... . .... : ................. !-.............. . 
.. y(~ ....... . 

7. Ľudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klučiar 

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

Prezenčná listina 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 28. februára 2013 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. ... ~ .. 
Prednosta MsÚ: 
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10. Ing. Peter Lisý ....... ~ . 
ll. Ivan Madola 

12. PaedDr. Pavol Petrovič ........... ~ .. . 

13. Mgr. Pavel Šepták .............. L~ ........... . 
;;~" . ) 

................. . . . ............... . .... . ... . 14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 

17. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PhannDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 1) ............................... .. . 

Prizvaní a hostia: 
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Bc. Štefan Nociar 

Ing. I van Jedl' ovský 

Ing. Michal Borkovič 

Emil Hudák 

Ing. Miroslav Košút 
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