
 
 

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

Z á p i s n i c a  
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  26. apríla  2012 
 

  Ospravedlnení: Ing. Peter Hollý, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová 
 
Program: 
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenie uznesení ( mat č.25) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011 o poskytovaní  
            sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat č.1) 
11. Návrh  na   schválenie    Všeobecne   záväzného  nariadenia  mesta   Zlaté   

Moravce    č.    ....../2012,   Trhový    poriadok    pre   príležitostné   trhy (mat č.2) 
12. Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  
            v Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027,   konkrétne: 

byt   č. 1  /A1/ na prvom nadzemnom podlaží -  prízemí  bytového domu, vchod č. 49, 
súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   49   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt)   pre   Jaroslava  Bucheňa, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 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.3) 

13. Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  v     
            Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027,   konkrétne: 

byt   č. 8  /B4/ na  štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  bytového domu, vchod č. 
49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  49   v  Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt)   pre   Evu    Dolníkovú,   bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 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.4) 

14. Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -    
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535  
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²),   
ktorý sa nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom  
umiestnenia – inštalácie jednostranného reklamného panela  o  rozmeroch 5,10 x  
2,40 m (šírka x výška)   → pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA,  
spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný  
v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3171/B  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.5) 



15. Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)   
-  schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3164/20 (druh 
pozemku: orná  pôda)  o výmere  199,35  m2   , ktorý sa nachádza na Nitrianskej ulici 
v Zlatých Moravciach  → pre Paulínu  Zámečníkovú,  rod. Liptákovú, bytom: Nitrianska 
1868/7, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   08.10.1953,   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.6) 

16. Návrh na schválenie zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)    
– spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30  
(druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere cca 217 
m², ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých 
Moravciach, pre Ing. Jana Štrbu a manželku Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1781/18, 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.7) 

17. Návrh  na schválenie zámeru  zámeny nehnuteľného majetku mesta Zlaté  
            Moravce na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č.  
            40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a   
            ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
            predpisov – zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve  
            Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3467)  za nehnuteľný majetok, ktorý je vo výlučnom  
            vlastníctve a podielovom spoluvlastníctve obchodnej spoločnosti REVITAL    
            STAV s.r.o., Priemyselná 17, 953 01   Zlaté Moravce, IČO:  45 379 955  (LV č .  
            6301, 6300, 6302) (mat č.8) 
18. Dodatok č.1 k zriaďovacej listine MSKŠ (mat č.9) 
19. Návrh na 1. úpravu Programového rozpočtu Zlaté Moravce (mat č.10) 
20. Informácia – 3. úprava Programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat č.11) 
21. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre mestské stredisko kultúry  
            a športu p.o. a Technické služby mesta m.p. (mat č.12) 
22. Návrh na úpravu Programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce na základe  
            zlúčenia mestských podnikov (mat č.13) 
23. Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce (mat č.14) 
24. Zverenie majetku mesta do správy mestského podniku Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce (mat č.15) 
25. Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2011 (mat č.16) 
26. Dodatok č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o  Organizačnom poriadku  
            Mestskej polície v Zlatých Moravciach (mat č.17) 
27. Schválenie spolupráce Mestskej polície s obcou Topoľčianky (mat č.18) 
28. Menovanie sekretára komisia finančná (mat č.19) 
29. Informácia o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011(mat  

č.20) 
30. Návrh na rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre OZ, športové organizácie  
            a zväzy (mat č.21) 
31. Návrh na delegovanie zástupcov  zriaďovateľa do Mestskej školskej rady a do rád  
            škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (mat č.22) 
32. Súhlas mesta k zaradeniu Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských   

zariadení MŠVVaŠ SR (mat č.23) 
33. Návrh na prístavbu stolnotenisovej herne k budove CVČ Zlaté Moravce 
34. Vystúpenia občanov 
35. Rôzne 
36. Diskusia 
37. Interpelácie poslancov 



38. Schválenie uznesenia 
39. Záver 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a poslancov 
MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta 
Zlaté Moravce na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 26. apríla 2012 o 15,00 h.. 
Privítal poslanca NR SR Mgr. Mariána Kéryho. Ďalej skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 14. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 26. 04. 2012.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice zo 14. zasadnutia MsZ zo 
dňa 26.04. 2012: poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a poslanca Ing. Ladislava Boršča. 
   
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že zo 14. zasadnutia MsZ zo dňa 26.04.2012 sú ospravedlnení poslanec 
Hollý, poslankyňa Vicianová a uviedol, 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 Galabu 
- za členov návrhovej komisie: poslankyňu Dubajovú a poslanca Hritza 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Dubajová, Boršč, Galaba, Madola, 
Škvarenina, Husár, Tonkovič, Hritz, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovala: 1 ( Babocká ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 



Primátor mesta – prečítal: 
 

      Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci! 

Dovoľte mi predložiť vám nasledovné návrhy. 

Doprava v súčasnosti je fenomén, ktorý trápi každé mesto. Praktický každý občan má návrhy na 
riešenie dopravy v meste. Podľa môjho názoru sa tento problém musí riešiť komplexne 
a koncepčne. Ide o súhrn problémov a následných variant riešení, ktoré pokrývajú dynamickú 
a statickú dopravu. V tejto kombinácii sú však veľmi dôležité i riešenia pre bezpečnosť chodcov, 
ako najzraniteľnejších účastníkov dopravy. S chodníkmi, s priechodmi pre chodcov, 
s bezbariérovosťou, ale aj vhodnými trasami pre cyklistov musí ísť ruka v ruke s orientáciou 
a systémom dopravy, jednoducho povedané, kde napríklad urobiť jednosmerky, kde rozšíriť cestu, 
kde posilňovať hlavne ľavé odbočovacie pruhy, alebo kde urobiť okružné križovatky. Dôležitý je aj 
stav a údržba komunikácií a chodníkov. Je konečne treba prijať postupnosť týchto riešení a určiť si 
priority. Chcem len ako laik načrtnúť nejaké riešenia, na ktorých by sme sa mohli momentálne 
zhodnúť.  

1. – vybudovanie okružnej križovatky na problematickom dopravnom vstupe do mesta, 
ktorý je neúmerne zaťažený: Prílepská – Sládkovičova – 1. mája.   

Okamžite treba začať vyhodnotiť majetkovú podstatu vlastníkov pozemkov v danej lokalite, 
zmapovať siete infraštruktúry a následne vstúpiť do jednania so zainteresovanými, mám na mysli 
VÚC, ako správcu komunikácií II. a III. triedy. To všetko v súčinnosti  s dopravným inžinierom 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Náčrt a akýsi zámer vám predkladám   / 
spracoval Ing. Štefan Lisý/. Ak sa prijme tento zámer, návrh, tak je nutné vyčleniť následne 
finančné prostriedky najprv na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a samozrejme na 
realizáciu. 

2.  – vybudovanie  Centrálneho parkoviska v centre mesta – „Mexikoplac“ 

Je nevyhnutné urobiť zásadný krok na vybudovanie takéhoto parkoviska, ktoré je veľmi výhodne 
dostupné. Nebáť sa urobiť rozhodnutie účelného a rozumného presunutia Centrálnej mestskej 
tržnice do nádvoria Župného domu, avšak podotýkam, že nie tie ohavné stánky ale pripraviť 
jednoduché, cenovo dostupné stánky a pulty. To chce aj pripraviť nový „Trhový poriadok mesta“ 
s prísnymi pravidlami a poriadkom.  Určite by nám toto riešenie mohlo v budúcnosti pomôcť 
s projektom obnovy tejto skvostnej stavby a žiadaním nenávratných fondov, či už z Únie alebo 
Nórskeho fondu. Stavebne a štruktúrovane sa to dá zvládnuť. Týmto krokom získame prakticky 
dvojitú účelnosť a výhodu: spoplatnené a kontrolované Centrálne parkovisko a modernejšiu 
koncepciu Tržnice a navyše môžme do budúcna získať bonus v podobe získavania finančných 
zdrojov na úpravu Župného domu, je dostupnejšie žiadať prostriedky, keď potencionálny možný 
donor týchto financií vie, že aj mesto má záujem v rámci svojich možností oživiť túto pamiatku, 
inštitúciu. Ponúkali by sa tak ďalšie riešenia na expanziu umiestnenia služieb, alebo využitie 
priestorov pre spoločenské, či samosprávne účely. Nemali by sme sa báť urobiť tento krok. Bližšie 
to doplním v druhej časti môjho vystúpenia. 

3. – vybudovanie Účelového parkoviska mesta pri nemocnici R. Korca 

V areáli nemocnice máme budovu, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť zamestnancov nemocnice. 
Je staticky narušená, nevhodná a nerentabilná na rekonštrukciu. Súhlas statika i Pamiatkového 
úradu na sanáciu tejto budovy je. Vzniklo by tu parkovisko nielen pre potreby návštevníkov 
nemocnice, pacientov, či zamestnancov, ale čiastočne by sa zmiernili „tlaky“ na parkovanie počas 
nedeľňajších bohoslužieb. 



4.-  vypracovanie dokumentu pre postupné zabezpečenie opravy a rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v správe mesta, chodníkov a odstraňovanie bariér 

  Odborný útvar MsÚ v spolupráci s Technickými službami a hlavne odporúčaniami výborov 
mestských častí a komisie dopravy by mal pripraviť dokument, ktorý by jasne určil priority v otázke 
pravidelnej údržby, oprave, či rekonštrukcií mestských komunikácií, chodníkov a riešením 
bezbariérovosti. Je potrebná väčšinová zhoda na postupnosti priorít pre mesto a samozrejme 
podporiť takýto dokument aj finančnou analýzou a rôznymi spôsobmi prefinancovania týchto 
potrebných riešení. Chcem pripomenúť, že venovať v tomto dokumente aj nutný priestor pre 
prípadnú zmenu v systéme a organizovanosti dopravy. 

5.-  pripravenie koncepcie spoplatneného parkovania v meste 
 

O tejto závažnej otázke potrebujeme širšiu diskusiu. S občanmi, podnikateľmi, ktorých prevádzky 
sú v dotykovom pásme prípadného spoplatnenia za parkovanie, resp. za dočasné zabratie verejného 
priestranstva, ďalej potrebné rokovať s VÚC ako správcom niektorých komunikácii ale aj preveriť 
si majetkovú podstatu pozemkov, ktoré chceme spoplatniť, získať potrebné súhlasy a podobne. 
Správcovia komunikácii totiž niekedy nie sú aj vlastníkmi pozemkovej nehnuteľnosti pod cestou, či 
priľahlých prípadných miest na parkovanie, ktoré sú vedľa takejto komunikácie. Sú vlastníkmi 
a správcami cestného telesa, či odľahčene povedané – asfaltu, či tých našich povestných kociek. 
Teleso komunikácie  sú povinní zo zákona udržiavať v bezpečnom stave a príslušnej údržbe počas 
celého roka. 

 
Ako primátor mesta však chcem dať v prípade spoplatneného parkovania aj tieto návrhy: 

 
- každý občan /rodina/, ktorý má za posledné 2 roky splnené všetky záväzky voči mestu 

/mám na mysli dane, miestne poplatky/ a nie je s mestom v súdnom a ani v žiadnom inom 
správnom konaní z vlastného previnenia by mal na nasledujúci kalendárny rok bezodplatnú 
parkovaciu kartu pre jedno svoje motorové vozidlo na ním určenú ŠPZ-tku 
Je to akýsi princíp partnerstva s občanmi, ktorí si plnia svoje povinnosti, záväzky a navyše 
tým, že majú trvalý pobyt v meste prinášajú aj bonus do pokladnice mesta v podobe 
podielových daní 

- na druhé a ďalšie prípadné osobné vozidlo vo vlastníctve by si mohol uplatniť zľavu pri 
parkovaní vo výške 50% z určenej ceny parkovného, čiže by mal na dané ŠPZ-tky 
„zľavovú parkovaciu kartu“ . 
Myslím si, že ale v prípade vlastníctva druhého, či ďalších vozidiel by sa už čiastočne malo 
platiť, nakoľko ich používaním sa aj násobí, zhusťuje doprava, čím sú následné aj nároky 
na prípadnú údržbu. Je to na zváženie, ale podávam ako na zamyslenie i tento návrh. 

- výber poplatkov realizovať cez vlastných zamestnancov a nie cez automaty parkovacie, 
ktoré vyžadujú údržbu, investície, ale dať možnosť vytvoreniu takéhoto pracovného miesta 
– ide aj o spoločenský efekt, takýto zamestnanec svojim príjemným vystupovaním môže 
urobiť vhodnú reklamu mestu. Určite by sme však takýchto ľudí odborne vyškolili a boli 
by tak akýsi –  asistenti mestskej polície s náplňou práce na výber parkovného. 

 
-       systém spoplatneného parkovania spustiť až od 1.2.2013. Je potrebné do daného termínu 
vygenerovať občanov, ktorí majú nárok na bezodplatnú parkovaciu kartu a čas, priestor na 
prevzatie tejto karty. 
 
Ďalej je sa potrebné venovať aj otázkam rezidenčného parkovania, vyhradeného spoplatneného  
parkovania pre majiteľov „dotknutých“ prevádzok , výhodné ročné karty na spoplatnené 
parkovanie, či priestory pre parkovanie vozidiel s označením preukazu ŤZP osoby. Samozrejme 
a ďalšie problémy a otázky s touto problematikou bude potrebné zvážiť. 
 



 
Prosím o zváženie mojich návrhov, žiadam v tejto etape a v tomto čase o ich podporu tak, že 
odsúhlasíte skutočnosť: 
 

MsZ prerokovalo prednesené návrhy na čiastočné zlepšenie dopravy v meste, berie ich na 
vedomie a odporúča prednostovi MsÚ do najbližšieho MsZ pripraviť ich analýzu  v súčinnosti 
s pripomienkami poslancov MsZ a odporúčaniami komisie dopravy. 
Ďalej by som vás chcel informovať o postupnom obnovovaní a sfunkčňovaní priestorov 
Župného domu vlastnými silami a prostriedkami: 

 
Prevádzka kvetinárstva v Župnom dome predstavuje prvú lastovičku projektu podpory 
zamestnanosti mesta so vznikom takýchto drobných prevádzok o počte zamestnancov do 10 ľudí. 
Éra veľkých projektov a investícií je za nami, veľkí zamestnávatelia prichádzajú sporadicky. Je 
lepšie orientovať sa na  tvorbu menších prevádzkou perspektívou vytvorenia 10-20 pracovných 
miest. Takéto podniky a prevádzky nie sú ovplyvnené problémami trhu v takej miere, ako veľké 
fabriky. Je menšia pravdepodobnosť toho, že prevádzka skončí svoje fungovanie a negatívne 
ovplyvní zamestnanosť vo veľkom rozsahu.  
Prevádzka predajne kvetov bola prvá z dôvodu, že sa nejedná o podnikanie atraktívne pre 
súkromníka a mesto by malo podporovať hlavne aktivity vo verejnoprospešnom záujme. My 
musíme mať na zreteli aj sociálny rozmer našej činnosti. Ďalšími prevádzkami v areáli Župného 
domu by mohli byť napríklad: 
 
širšie samosprávne a štátne obslužné centrum pre mesto a okres Zlaté Moravce, aby obyvatelia 
nemuseli behať po úradoch, ale našli všetky inštitúcie na jednom mieste, turisticko informačná 
kancelária suveníry mesta 
 
V tomto bode by som rád odovzdal pozdrav od Veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, ktorá 
navštívila naše mesto. Ako uviedla, zriedkavo sa stretáva s takou výnimočnou spoluprácou orgánov 
samosprávy v projektoch podpory skvalitnenia životných podmienok pre obyvateľov. Zároveň ma 
ubezpečila, že náš zlatomoravecký projekt obnovy Župného domu v spojení s vytváraním 
pracovných miest bude zaradený v top 3 projektoch, ktoré sa môžu uchádzať o finančnú podporu 
z nórskych kráľovských fondov. Ako mi však pani veľvyslankyňa prízvukovala aj v našom 
poslednom telefonickom rozhovore, so žiadosťou na čerpanie fondov musí ísť aj dôkaz o tom, že 
sme s projektom začali sami. V tomto bode by som vás tiež rád informoval o tom, že naše mesto 
navštívil majiteľ siete kúpeľov  v strednej Európe, Ing. Alexander Hradil, ktorý po vzhliadnutí 
aranžérskych vystavovaných prác našich zamestnancov okamžite objednal výzdobu do svojich 
kúpeľných prevádzok. Určite vás ako aj mňa poteší, že sa takto naše mesto bude propagovať 
v Európe, lebo pri tejto výzdobe bude uvádzaný pôvodca tejto dekorácie. Taktiež si vás dovolím 
informovať, že v nadchádzajúcich rokoch bude prebiehať posledná fáza možnosti čerpania fondov 
z európskej únie, z ktorých čerpaním taktiež v uvedených projektoch počítame. Ako povedala pani 
veľvyslankyňa, v duchu hesla „pomôž si človeče sám aj pánboh ti pomôže“ si je istá, že Mesto 
Zlaté Moravce bude môcť čerpať finančné prostriedky z týchto fondov v najvyššej možnej miere. 
Mnohí z vás četujú a určite ste vo významných európskych a slovenských metropolách videli, že 
podobné projekty sú bežnou praxou. Kultúra národa sa predsa posudzuje aj kultúrou spoločenského 
stretávania ľudí a jedným takýmto miestom na uspokojenie služieb obyvateľstvu je aj tržnica.   
 
Vyzývam poslancov, aby pripravili takéto podnikateľské zámery pre samosprávu a ponúkli ďalšie 
návrhy pre podporu zamestnanosti a skvalitnenie života pre obyvateľov nášho mesta. Sám chcem 
predložiť ďalšie projekty, ktoré som dal analyzovať. Po ukončení tejto analýzy ich rád zverejním 
a predložím Mestskému zastupiteľstvu. 
 
 



Bod. Číslo 3 
 
V poslednom bode svojho vystúpenia sa na vás obraciam s nasledovným návrhom: 
Vzhľadom na neľahkú situáciu, ktorá je v ekonomike, by som si dovolil navrhnúť prehodnotenie 
systému odmeňovania nás všetkých, volených zástupcov Mesta Zlaté Moravce. Počnúc od seba 
samého, navrhujem vypracovať zmenu odmeňovacieho poriadku, ktorá by ušetrila financie na 
vyplácaných odmenách, ako mne – primátorovi mesta, tak aj členom komisii, pripadne poslancom. 
K tomuto kroku by bolo treba vypracovať nový systém odmeňovania, aby bol tento krok 
systémový. Takto ušetrené finančné prostriedky by sa zároveň dali použiť práve na projekty, ktoré 
som spomínal v prvých dvoch častiach svojho prejavu. Verím, že pristúpite k tomuto návrhu 
zodpovedne a všetci budeme môcť spoločne  prispieť k zveľaďovaniu nášho mesta aj takouto 
formou. 
 
Ďakujem za vašu pozornosť. 
 
Primátor mesta – dal návrh na schválenie uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
návrh na čiastočné zlepšenie dopravy v Meste Zlaté Moravce a ukladá primátorovi mesta 
zabezpečiť na rokovanie najbližšieho Mestského zastupiteľstva analýzu predložených návrhov 
a vypracovanie odborných stanovísk s pripomienkami poslancov. 
Poslanci – Galaba, Boršč, Rumanko, Lisý, Chládek, Madola, Šepták sa vyjadrili, že k uvedenému 
prejavu primátora sa nemôže prijať uznesenie, nakoľko to nie je v bodoch programu rokovania. 
Ďalej sa vyjadrili, že ak pán primátor chce rokovať v tejto veci mal by tento návrh predniesť na 
doplnenie pri schvaľovaní programu rokovania Mestského zastupiteľstva. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že primátor mesta má právo na vyjadrenie svojich návrhov a názorov, 
preto využil priestor pred schvaľovaním programu rokovania MsZ na ich predloženie 
a informovanie občanov ako i poslancov MsZ, nakoľko rokovací poriadok takúto situáciu nerieši 
a práve na takéto vystúpenie primátora sme našli priestor pred schvaľovaním samotného programu. 
 
Poslanci - boli informovaní o návrhoch primátora mesta, s tým že záverom bola požiadavka 
poslancov o predloženie týchto návrhov v písomnej forme a prerokovanie v jednotlivých komisiách. 
 
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 – uviedol, že na základe doporučenia Mestskej rady predložil návrh na stiahnutie z 
programu 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 
 
- ako bod č. 17 s názvom: „Návrh  na schválenie zámeru  zámeny nehnuteľného majetku mesta 
Zlaté Moravce na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zámena nehnuteľného majetku, ktorý 
je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3467)  za nehnuteľný majetok, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve a podielovom spoluvlastníctve obchodnej spoločnosti REVITAL  STAV 
s.r.o., Priemyselná 17, 953 01   Zlaté Moravce, IČO:  45 379 955  (LV č . 6301, 6300, 6302)“ ( mat. 
č. 8 ) 

 
 
 
 



Primátor mesta dal hlasovať o stiahnutí bodu č. 17 z programu rokovania MsZ: 
 
Za: 14 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 2 ( Dubajová, Husár ) 
Zdržali sa: 1 ( Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Rumanko- predložil návrh o doplnenie: 
 
- ako bod č. 29 – návrh na zmenu predsedu  komisii finančnej a zmenu členov v komisii finančnej, 
v komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky, komisii výstavby, ÚP, ŽP a ochrany 
kultúrnych pamiatok a v komisii pre eurofondy a strategické plánovanie 

 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh poslanca Rumanka: 
 
Za: 15 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Dubajová, Šepták) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 2 ( Husár, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta  sa opýtal, či má niekto ešte nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie. 
 
Zástupca primátora – predložil návrh o doplnenie: 
 
- ako bod č. 14 - Návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091) 
– byt na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 1010 m²), konkrétne: byt č. 33 /E4/ na štvrtom nadzemnom podlaží – treťom 
poschodí bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné číslo 53 
v Zlatých Moravciach v celosti (3-izbový byt) pre Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 
24.09.1970 a manželku Mariannu Mlynkovú, rod. Baťalovú, nar. 14.03.1977, bytom: Tekovská č. 
3027/53, 953 01  Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh zástupcu primátora: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Dubajová, Šepták, Husár, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v znení pozmeňujúcich  návrhov: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Dubajová, Šepták, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Husár ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - poprosil overovateľov 13. MsZ, aby podali stanovisko k tejto zápisnici. 
Poslanec Tonkovič - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
Poslanec Husár - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal, nemal k nej výhrady a na znak súhlasu ju 
podpísal. 
 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a evidencie o 
podanie informácie o plnení uznesení z 13. MsZ. 
Bc. Horvát informoval, že na 13. MsZ konanom dňa 23.2.2012 bolo prijatých 41 uznesení,   39 
bolo splnených a 2 uznesenia sa priebežne plnia. 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ, na iné a odpovedalo 
písomne a požiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. 
Poslanec Chládek - uviedol, že interpeloval prednostu MsÚ v súvislosti s novou internetovou 
stránkou Mesta Zlaté Moravce, ktorá nie je od júna 2011 v prevádzke a na písomnú interpeláciu 
nedostal odpoveď. Ďalej uviedol, že s vybavením interpelácie od riaditeľa Technických služieb 
ohľadne odstránenia zimného posypu bol spokojný. 
Zástupca primátora – sa vyjadril, že na novej internetovej stránke pracuje bez nároku na odmenu. 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že na interpeláciu poslanca Chládeka ohľadne internetovej stránky 
bola zaslaná písomná odpoveď a taktiež bola vrátená doručenka a prevzatí. 
Prednosta MsÚ – sa vyjadril, že interpeláciu týkajúca sa internetovej stránky pripravoval 
s právničkou MsÚ a taktiež termín konzultoval so zástupcom primátora. 
Poslanec Šepták – sa vyjadril k interpelácií ohľadne uzatvorených dohôd v mestských podnikoch, 
odpovede mu boli doručené od všetkých mestských podnikov, okrem Mestskej nemocnice. Zo 
strany mesta obdržal interpeláciu v súvislosti s uzatvorenými dohodami na mimopracovný pomer. 
Podotkol, že mu  chýbajú odmeny jednotlivých pracovníkov, ktorí pracujú na dohody a požiadal 
o ich doplnenie. Uviedol, že odpoveď na interpeláciu od riaditeľa Mestskej nemocnice mu nebola 
zaslaná a opätovne upozornil, že pán Grujbár zastáva funkciu riaditeľa Mestskej nemocnice 
v rozpore so zákonom.  
JUDr. Vozárová – reagovala na vyjadrenie poslanca Šeptáka, že mesto nemalo informáciu 
o žiadosti o vyčíslenie finančných odmien, ktoré dostávajú jednotliví zamestnanci za prácu na 
dohodu a taktiež upozornila, že ide o osobný údaj. 
Poslanec Šepták – podotkol, že sa nejedná o zamestnancov mesta a nejde o osobný údaj z dôvodu 
financovania z verejných prostriedkov. 



Primátor mesta – prečítal vyjadrenie ohľadne pôsobenia pána Grujbára v súkromnej spoločnosti: 
 
Konateľstvo pána Grujbára v súkromnej spoločnosti je zamerané na obchodnú činnosť v oblasti 
informačných technológií. Tento predmet podnikania absolútne nekoriguje so štatútom 
a zameraním príspevkovej organizácie Mestská nemocnica. Pán Grujbár nie je verejným 
funkcionárom, ani štátnym zamestnancom, podieľa sa v rámci poverenia na výkone služby vo 
verejnom záujme s jasným a transparentným určením, to je poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
a hlavne riadenie, manažovanie úloh a zabezpečenie riadneho chodu Mestskej nemocnice. Podľa 
písomného vyjadrenia pána Grujbára kvôli upokojeniu situácie sa rozhodol túto spoločnosť predať, 
čo však súvisí s časovou náročnosťou.  
Písomne som vyzval pána Grujbára, aby urýchlil tieto kroky a naďalej nepôsobil v žiadnych 
súkromných spoločnostiach. 
 
K bodu 10/ 
Návrh dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat č.1) 
 
Primátor mesta - požiadal Janu Bošiakovú, vedúcu opatrovateľskej služby a zariadenia 
opatrovateľskej služby,  aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Jana Bošiaková – uviedla, že od 1.3.2012 je v platnosti novela č. 50/2012 o sociálnych službách, 
ktorá umožňuje všetkým poskytovateľom sociálnych služieb – v domácnostiach a v zariadeniach 
sociálnych služieb zvýšiť úhradu za poskytované služby minimálne 50% ekonomicky oprávnených 
nákladov. Novela zákona zároveň určuje aj výšku finančného príspevku na financovanie tejto 
služby a to v sume 320 € pre tento druh sociálnej služby na klienta na 1 mesiac z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ekonomicky oprávnené náklady sa vypočítavajú z roku 2011 a 
na jedného klienta vychádzajú 769 €. Najmenej 50% si musí podľa zákona platiť klient, čo 
predstavuje sumu podľa odkázanosti od 385,50 € do 397,50 €. Financovanie sociálnej služby bude 
nasledovné: 320 € finančný príspevok z ministerstva, od 385,50 do 397,50 € úhrada od klienta 
podľa stupňa odkázanosti a zvyšok je potrebné dofinancovať z rozpočtu mesta v sume 63,50 € na 
jedného klienta a mesiac. Na dofinancovanie tejto sociálnej služby sú potrebné finančné prostriedky 
vo výške cca 15 000 až 20 000 € a tieto sa získajú presunom finančných prostriedkov z rozpočtu 
opatrovateľskej služby na rok 2012. 
 
Prednosta MsÚ – sa vyjadril, že návrh dodatku o sociálnych službách bol podrobne prerokovávaný 
na sociálno – zdravotnej a bytovej komisii. V súvislosti so zvyšovaním platov sestier sa 
zanalyzovali pracovné náplne a činnosti so sestrami v Mestskej nemocnici, na Ministerstvo 
zdravotníctva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny boli k tomu zaslané otázky a čaká sa na 
zaslanie stanovísk, či sestry v zariadení sociálnych služieb spĺňajú kritéria k zvýšeniu platov. 
Poslankyňa Uhrinová – sa stotožnila s názorom prednostu MsÚ, očakáva sa novelizácia zákona 
o sociálnych službách a predpokladá sa, že budú finančné prostriedky na terénne sociálne 
pracovníčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslankyňa Dubajová – položila otázku pani Bošiakovej, či neuvažujú so zvyšovaním 
počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby. 
Jana Bošiaková – uviedla, že kapacitu nebudú zvyšovať z dôvodu, že priestory sú malé 
a musel by byť vyčlenený ďalší byt na Rovňanovej. Ďalej informovala, že z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá dotácia na 3 mesiace. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 15 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, 
Babocká, Husár, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Galaba ) 
Proti: 1 ( Lisý ) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Rumanko ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu11/ 
Návrh  na   schválenie    Všeobecne   záväzného  nariadenia  mesta   Zlaté  Moravce    
č.    ....../2012,   Trhový    poriadok    pre   príležitostné   trhy (mat č.2) 
 
Vystúpil poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry. 
 
„Vážený pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci Mestského zastupiteľstva, 
pracovníci Mestského úradu, mestských podnikov, novinárska obec, ale  predovšetkým 
obyvatelia Mesta Zlaté Moravce a prímestských častí. Nemám možnosť často verejne 
vystúpiť, preto využívam túto formu na tejto oficiálnej pôde Mestského zastupiteľstva. 
Nedávno nám skončili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorých došlo 
k výraznej zmene, k smerovaniu Slovenskej republiky na ďalšie roky. Nedá mi, aby som 
sa nepoďakoval pri tejto príležitosti aj obyvateľom Mesta Zlaté Moravce, v prvom rade 
zato, že sa veľkým počtom zúčastnili týchto volieb do NR SR a v neposlednom rade aj 
zato, že strana SMER – sociálna demokracia získala v okrese Zlaté Moravce 58 % 
a v Meste Zlaté Moravce viac ako 54 %. Všetkým voličom strany SMER sa chcem ešte 
raz poďakovať a na jednej strane je to určitá eufória, na druhej strane obrovský záväzok, 
aby sme naozaj dokázali splniť predvolebné sľuby a predsavzatia týchto nasledujúcich 
štyroch rokov. Čo sa týka iného súdka, s veľkým očakávaním a s veľkou radosťou som 
pred pár mesiacmi prijal správu o tom, že pán primátor Peter Lednár zvíťazil 
v komunálnych voľbách a stal sa primátorom tohto mesta. Myslel som si, že s ním 
zavanie akýsi závan demokracie, väčšej miery tolerancie, čo sa aj stalo v porovnaní 
s predchádzajúcim šéfom mesta pani Ostrihoňovou. Na druhej strane ma trošku mrzí, že 
strana SMER, ktorá ho podporovala v týchto voľbách sa od neho musela dištancovať 
a momentálne strana SMER – sociálna demokracia nemá v meste svojho primátora, nemá 
žiadneho pracovníka na Mestskom úrade, alebo v mestskom podniku, ktorý by bol na 



riadiacich funkciách. Samozrejme, že sme ochotní, ja sám aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva hlavne za stranu SMER ,aj ostatní sme ochotní pomáhať a máme záujem, 
aby sa toto mesto rozvíjalo aj ďalej. Na druhej strane však musím povedať, že na ťahu ste 
Vy Pán primátor, ktorý drží tie opraty smerovania mesta vo svojich rukách. Nedá mi 
nepovedať aj to, že môj názor je taký, že mnohé rozhodnutia, ktoré sa nám nepáčili, a 
nepáčia sa poslancom a ani obyvateľom Moraviec nie sú z Vaše hlavy, ale sú Vám 
podsúvané ľuďmi, ktorí sa neviem akým spôsobom k Vám dostali a ktorí Vám radia. 
Myslím si, že tí radcovia nie sú dobrí aj pretože nemajú žiadny citový alebo emočný 
vzťah k Mestu Zlaté Moravce. Na záver mi dovoľte, aby som povedal, že strana SMER – 
sociálna demokracia by rozhodne v tých komunálnych voľbách Ste boli úspešný aj my 
sme boli úspešní zato že sme chodili medzi ľudí, načúvali potreby a snažili sa im 
porozumieť. Boli sme úspešní. Mrzí ma však, keď za mnou prídu nejakí obyvatelia, teraz 
tu vidím hlavne Prílepčanov, ktorí sa cítia byť dotknutí a musím povedať, že oprávnene 
dotknutí pre výstavbu, ktorá sa tam teraz uskutočňuje a dozvedám sa, že vedenia mesta 
nie je schopné si na nich nájsť čas. Keď si to dokážu nájsť poslanci Mestského 
zastupiteľstva, ja poslanec NR SR nemal by to byť problém ani pre vedenie Mesta Zlaté 
Moravce. Mám evidentný záujem na rozvoji Mesta Zlaté Moravce lebo viem, že keď sa 
bude rozvíjať Mesto Zlaté Moravce, budú sa rozvíjať aj okolité obce tohto nášho okresu.  
Na záver mi dovoľte pán primátor, aby som Vás ešte raz požiadal o to, aby to 
rešpektovanie rozhodnutí Mestského zastupiteľstva bolo také, ako bolo u Vás na 
začiatku, aby ste si uvedomili, že aj Vy aj poslanci sú rovnako zvolení v demokratických 
voľbách a nachádzate sa spolu na jednej lodi a mali by ste mať spoločný záujem, aby toto 
mesto, tento región prosperovali ďalej.  
 
Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie.“ 
 
Primátor mesta – poďakoval pánovi poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky 
pánovi Kérymu za vystúpenie a pokračoval v prerokovávaní bodu č. 11. 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Ing. Mesková – sa vyjadrila, že predložené VZN sa týka príležitostného trhu- 
Zlatomoraveckého jarmoku, Vinobrania, Primátorskej zabíjačky, Vianočných trhov, nie 
je to bežný ambulantný predaj. Prvou snahou je, aby mali predajcovia, ktorí sa zúčastnia 
Zlatomoraveckého jarmoku vopred pridelené miesto, uhradenú daň za užívanie verejného 
priestranstva a povolenie. Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja zasadala dňa 12. apríla, prebehla 
diskusia a z dôvodu, že nebola dodržaná 15-dňová lehota nemohli sa do VZN 
zakomponovať pozmeňujúce návrhy. 
 
Zástupca primátora – navrhol v čl. 1 vypustiť v úvodnom ustanovení slovo „najmä“, 
v čl. 2 v základných pojmoch, bod a) vypustiť odsek „ najmä Zlatomoravecký jarmok, 
Vinobranie, Vianočné trhy, Zabíjačka, prípadne iné trhy“ a doplniť „ v čase konania 
Zlatomoraveckého jarmoku, Vianočných trhov, Zabíjačky a iných podujatí“, v čl. 4, bod 
1, písm. a) doplniť „produkty rastlinného pôvodu“, písm. e) ponechať iba potravinárske 



výrobky  a doplniť „/napr. slepačie konzumné vajcia, lesné plodiny, huby, včelí med, 
mäso a mäsové výrobky, trhové konzumné ryby, ... v súlade so všeobecne platnými 
právnymi predpismi na území SR v čase konania príležitostných trhov“, v bode 2, písm. 
a) ponechať pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie a doplniť 
„za podmienky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území SR v čase konania príležitostného trhu zo strany poskytovateľa týchto služieb“, čl. 
6, bod 2 vypustiť „v poslednom septembrovom týždni“, čl. 8, bod 6 opraviť pravopisnú 
chybu. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Babocká, 
Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, 
Šepták ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh VZN v znení pozmeňovacích 
návrhov: 
 
Za: 17 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, 
Babocká, Husár, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 12/ 
Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul. v Zlatých 
Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027,   konkrétne: byt   č. 1  /A1/ na 
prvom nadzemnom podlaží -  prízemí  bytového domu, vchod č. 49, súpisné číslo 
3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   49   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 
– izbový byt)   pre   Jaroslava  Bucheňa, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 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.3) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu.  
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o konkrétny prevod bytu za cenu podľa 
znaleckého posudku, kde ku cene za prevod bytu sa pripočítava cena znaleckého posudku 
a odpočítava sa finančná zábezpeka. 
 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovala: 1 ( Babocká ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 13/ 
Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  
v Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027,   konkrétne: byt   č. 8  
/B4/ na  štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  bytového domu, vchod č. 
49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  49   v  Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt)   pre   Evu    Dolníkovú,   bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 
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.4) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému bodu.  
Ing. Mesková - uviedla, že v návrhu ide o konkrétny prevod bytu za cenu podľa 
znaleckého posudku, kde ku cene za prevod bytu sa pripočítava cena znaleckého posudku 
a odpočítava sa finančná zábezpeka. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovala: 1 ( Babocká ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 14/  
Návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091) – 
byt na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely 3460/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1010 m²), konkrétne:  
 byt č. 33 /E4/ na štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí bytového 



domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné číslo 53 
v Zlatých Moravciach v celosti (3-izbový byt) 

pre Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu 
Mlynkovú, rod. Baťalovú, nar. 14.03.1977, bytom: Tekovská č. 3027/53, 953 01  
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú,  vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému bodu.  
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o schválenie zámeru z dôvodu zreteľa. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Šepták, 
Babocká ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 15/ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²),  
ktorý sa nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom 
umiestnenia – inštalácie jednostranného reklamného panela  o  rozmeroch 5,10 x 
2,40 m (šírka x výška)   → pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA, 
spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný v OR 
OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3171/B  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.5) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému bodu.  
Ing. Mesková – uviedla, že v prípade skončenia doby nájmu je potrebné uzatvoriť 
nájomnú zmluvu na rok 2012 spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí. Prenájom sa 
rieši z dôvodu osobitného zreteľa z toho titulu, že billboard je umiestnený na pozemku 
dlhodobo, od roku 1997. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Šepták, 
Babocká ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu16/ 
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)   
-  schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  
3164/20 (druh pozemku: orná  pôda)  o výmere  199,35  m2   , ktorý sa nachádza na 
Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach  → pre Paulínu  Zámečníkovú,  rod. 
Liptákovú, bytom: Nitrianska 1868/7, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   08.10.1953,   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.6) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú,  vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému bodu.  
Ing. Mesková – uviedla, že Mesto Zlaté Moravce uzatvorilo nájomnú zmluvu na 
prenájom záhradky na dobu 15 rokov. Keďže zmluva bola uzatvorená len na jedného 
s manželom, tak z dôvodu úmrtia pána Zámečníka je potrebné uzatvoriť novú nájomnú 
zmluvu. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 17/ 
Návrh na schválenie zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)    
spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30  
(druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere 
cca 217 m², ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom 
v Zlatých Moravciach, pre Ing. Jana Štrbu a manželku Františku Štrbovú, rod. 
Kobesovú, bytom: 



Hviezdoslavova 1781/18, 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.7) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Meskovú,  vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala bližšie informácie k predloženému bodu.  
Ing. Mesková – uviedla, že v návrhu ide o kúpu časti uvedeného pozemku vo vlastníctve 
mesta, o ktorú požiadali manželia Štrboví z dôvodu zabezpečenia prístupu z častí 
Nábrežie za majerom na pozemok v ich vlastníctve. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, 
Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 18/ 
Dodatok č.1 k zriaďovacej listine MSKŠ (mat č.9) 
 
Primátor mesta - požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby podala bližšie 
informácie k predloženému bodu.  
JUDr. Vozárová – uviedla, že dodatok k zriaďovacej listine Mestského strediska kultúry 
a športu je predkladaný z dôvodu, že v decembri 2011 boli na rokovanie MsZ predložené 
návrhy na splynutie mestských podnikov a v dôsledku toho, že splynutie mestských 
podnikov Technické služby, Záhradnícke služby, Službyt schválené nebolo a splynutie 
mestských podnikov Mestské kultúrne stredisko a Správa športových zariadení schválené 
bolo, došlo k tomu, že v zriaďovacej listine TSM zostalo prevádzkovanie zimného 
štadióna, pričom v zriaďovacej listine Mestského strediska kultúry a športu figuruje 
taktiež prevádzkovanie zimného štadióna. Je potrebné, aby táto duplicita činností bola 
odstránená a taktiež sa navrhuje, aby činnosť - prevádzkovanie zimného štadióna  
z predmetu činností Mestského strediska kultúry a športu p.o. bola vypustená. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslankyňa Uhrinová – navrhla ponechať prevádzku zimného štadióna Mestskému 
stredisku kultúry a športu z dôvodu, že by mohol vyrobiť financie na zabezpečenie 
kultúry. 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že z technického hľadiska Mestské stredisko kultúry 
a športu nemá na prevádzku stroje a zariadenie a zamestnancov, aby adekvátne a na 



úrovni vykonával činnosť a taktiež Mestské stredisko kultúry a športu nemá záujem 
o prevádzku zimného štadióna. 
Bc. Kereš – uviedol, že mestský podnik by si musel služby na zabezpečenie prevádzky 
zimného štadióna objednať u Technických služieb, potrebovali by personál a taktiež by 
nemali finančné prostriedky na prevádzku. 
Poslanec Galaba- vyjadril súhlas s názorom poslankyne Uhrinovej a uviedol, že pri 
zlúčení dvoch mestských podnikov sa počítalo, že Mestské stredisko kultúry a športu 
bude riadiť všetok šport a kultúry aj z hľadiska prevádzky ako jeden celok a taktiež 
v rozpočte je počítané so sumou 50 tis. € na prevádzku zimného štadióna. Ponechanie 
prevádzky zimného štadióna v Mestskom stredisku kultúry a športu považuje za 
transparentnejšie. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 6 ( Škvarenina, Babocká, Tonkovič, Hritz, Husár, Petrovič ) 
Proti: 9 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Klučiar, 
Uhrinová, Šepták ) 
Zdržali sa: 2 ( Madola, Lisý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
K bodu 19/ 
Návrh na 1. úpravu Programového rozpočtu Zlaté Moravce (mat č.10) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu.  
Ing. Szobiová – uviedla, že v návrhu 1. úpravy programového rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce sa celkové príjmy a aj výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 126 255 EUR. 
Rozpočet mesta bude po 1. úprave vyrovnaný a to vo výške 9 990 032 EUR na strane 
príjmov a aj výdavkov.  
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s článkom 12 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce takto:  
 
I. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

222 003   Pokuty za porušenie predpisov                                                  + 7.000,00 € 
 

      Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 5.1       FK 03.1.0.   610 Mzdy         + 5.200,00 € 
PR 5.1 FK 03.1.0.   620 Poistné a príspevok do poisťovní                 + 1.800,00 € 

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 1.3  FK 01.1.2.   637005   Špeciálne služby                -  8.045,00 € 
PR 8.1  FK 04.5.1.   640         Transfer VEOLIA Transport a. s.         +  8.045,00 € 

III. Úprava v príjmovej časti  rozpočtu - finančných operácií  kód zdroja 46: 
 

454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov      



54002   Z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania                  + 4.900,00 € 
 

      Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 3.2       FK 01.1.1.6.   635006 Údržba budov vo vlastníctve mesta    + 4.900,00 € 
 

IV. Úprava v príjmovej časti  rozpočtu - finančných operácií  kód zdroja 46: 
454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov      
454001   Z rezervného fondu obce                  + 114.355,00 € 
 

      Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 7.2       FK 04.5.1.   717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

717002 Rekonštrukcia MK Murgašova ulica + 114.355,00 € 
         
 
      Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43 (presunom  
      medzi programami):   
 PR 6.2       FK 05.1.0    710  Obstaranie kapitálových aktív  
               (Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko)   
                                                                                                                                    -   
105.645,00 € 

PR 7.2       FK 04.5.1.   717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
717002 Rekonštrukcia MK Murgašova ulica    + 
105.645,00 € 

 
V. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43 (presunom 

medzi programami): 
 PR 6.2       FK 05.1.0    710  Obstaranie kapitálových aktív  
               (Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko) -   
      170.000,00 € 

PR 1.2       FK 04.4.3.   716 Prípravná a projektová dokumentácia              
 + 144.000,00 € 
PR 1.2       FK 04.4.3.   711005 Nákup nehmotných aktív (územný plán)                 +   
26.000,00 € 
 
PR 1.2       FK 04.4.3.   711005 Nákup nehmotných aktív (územný plán)                   +   
10.000,00 € 
PR 7.2       FK 04.5.1.   710 PPD Obstaranie nového ÚPN mesta                 -    
10.000,00 € 

 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba - uviedol, že v dôvodovej správe je napísané: 
„Aktualizácia územného plánu Zlaté Moravce je schválená v rozpočte vo výške 10.000 € 
s tým, že pri tvorbe návrhu rozpočtu sa predpokladalo, že 80 % nákladov bude 
prefinancovaných formou štátnej dotácie. Nakoľko podmienkou pre získanie dotácie zo 



štátu bolo potrebné zadať aktualizáciu ÚPN je potrebné schváliť jej dofinancovanie 
z vlastných prostriedkov mesta vo výške 26.000 € “ a požiadal o vysvetlenie. 
 
Bc. Nociar – vysvetlil, že nakoľko Ministerstvo neodsúhlasilo finančné prostriedky na 
zmenu územného plánu, tak je potrebné dofinancovanie z mesta. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že vo februári bola podaná žiadosť o dotáciu na zmenu ÚPN, 
ale keďže je prostriedkov menej, mesto dostane dotáciu v menšiu ako bolo žiadané. 
Ing. Szobiová – podala vysvetlenie o financovaní aktualizácie územného plánu.  
Poslanec Galaba – sa spýtal, že koľko mesto preinvestovalo finančných prostriedkov na 
ÚPN mesta. 
Bc. Nociar – uviedol, že na mesto bola doručená faktúra na 36 tis. €. 
Poslanec Lisý – sa spýtal, či bolo výberové konanie na územno-plánovaciu 
dokumentáciu. 
Bc. Nociar – uviedol, že prebehlo verejné obstarávanie na obstarávateľa. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 12 ( Škvarenina, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, Husár, Tonkovič, 
Hritz, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Rumanko, Chládek, Galaba ) 
Nehlasoval: 2 ( Záchenský, Lisý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
JUDr. Vozárová  – upozornila, že v predloženom materiály sú dve uznesenia a je 
potrebné schváliť aj uznesenie ohľadne - použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja 
bývania mesta Zlaté Moravce. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať: 
 
Za: 15 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Babocká, Šepták, Husár, Tonkovič, Hritz, Lisý, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Uhrinová, Galaba ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 20/ 
Informácia – 3. úprava Programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat č.11) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že v schválenej 3. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce k 31.12.2011 bola navrhnutá úprava rozpočtu 3 rozpočtovými opatreniami č. 
17, 18 a 19 v súlade s článkom 12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta podľa bodu 6. 



c) bodu 7. a bodu 9. v kompetencii primátora mesta, celkové príjmy a aj výdavky Mesta 
sa zvyšujú o rovnakú sumu 427 882 €. Rozpočet mesta je po 3. úprave vyrovnaný a to vo 
výške 7 815 101 € na strane príjmov aj výdavkov. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
  
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Lisý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. a Technické služby mesta m.p. (mat č.12) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že predložený návrh súvisí s bodom č. 18, v návrhu ide o presun 
rozpočtových prostriedkov na Zimný štadión a kapitálových investícií na nákup roľby 
medzi Mestským strediskom kultúry a športu a Technickými službami.  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslankyňa Uhrinová – navrhla predmetný návrh stiahnúť a posunúť na opätovné 
prerokovanie. 
Riaditeľ Technických služieb Varga – navrhol vrátiť sa k bodu a doriešiť ho. 
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič – uviedol, aby sa návrh stiahol z programu rokovania 
a predložil na rokovanie finančnej komisie a komisie školstva, kultúry a športu. 
Primátor mesta – súhlasil s návrhom hlavného kontrolóra. 
Zástupca primátora – podotkol, že Zimný štadión prevádzkujú Technické služby a aj 
Mestské stredisko kultúry a športu. 
Energetik mesta Laktiš – uviedol, že prevádzka Zimného štadiónu s energetického 
hľadiska je náročnejšia a poprosil členov komisie školstva, kultúry a športu, aby 
prehodnotili tento návrh a súhlasil so stiahnutím bodu z rokovania MsZ. 
 
Primátor mesta – dal návrh na stiahnutie bodu z programu: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, 
Šepták ) 
Proti: 0 



Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol stiahnutý z programu. 
 
K bodu 22/ 
Návrh na úpravu Programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce na základe zlúčenia 
mestských podnikov ( mat. č. 13 ) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že na základe prijatého uznesenia č. 226/2011 zo dňa 
19.12.2011, ktorým sa zrušili príspevkové organizácie Mestské kultúrne stredisko 
a Správa športových zariadení ku dňu 31.12.2011, zároveň sa týmto uznesením zriadila 
príspevková organizácia mesta Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Nakoľko táto 
zmena v príspevkových organizáciách nebola premietnutá v schválenom programovom 
rozpočte mesta na rok 2012, sa predkladá návrh na úpravu Programového rozpočtu 
v programe kultúra a v programe šport, ako aj v príslušných podprogramoch, kde sa mení 
pôvodný názov príspevkových organizácií na súčasný právny stav. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
  
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, Šepták, 
Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 23/ 
Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce (mat č.14) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že v súlade s § 4 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení sa 
primátor mesta Zlaté Moravce zaraďuje podľa počtu obyvateľov mesta do 6. platovej 
skupiny na základe ktorej mu patrí plate rovnajúci sa 2,53 – násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona plat starostu nemôže byť nižší ako 
je ustanovené v § 4 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
o 70 %. Uznesením zastupiteľstva č. 81/2011 bol plat primátorovi mesta zvýšený o 66,5 
%. Novelou tohto zákon sa zaviedla nová povinnosť pre obecné zastupiteľstvá a to, že 



obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Na základe zverejnenia 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 
Štatistickým úradom SR sa aplikuje zákonom stanovený výpočet minimálneho platu 
starostu obce a takto nanovo určený plat s účinnosťou od 1.1.2012. 
Nakoľko bola ŠÚ SR zverejnená priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2011 
predkladáme návrh na prerokovanie platu primátora podľa § 4 ods. 4 zákona. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – odprezentoval názor poslaneckého klubu strany SMER – KDH 
a klubu nezávislých poslancov a prečítal návrh uznesenia: 
 
Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
r u š í 
uznesenie č. 81 /2011 
u r č u j e  
v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat primátora 
mesta vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo 
predstavuje celkový plat vo výške 1.989,00 €.   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
  
Za: 12 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Galaba, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý ) 
Proti: 1 ( Škvarenina ) 
Zdržali sa: 4 ( Babocká, Husár, Tonkovič, Hritz ) 
 
Primátor mesta – položil otázku poslancovi Galabovi na dôvody zníženia platu. 
 
Poslanec Galaba – sa vyjadril, že dôvody nemá, iba prezentoval názor poslancov. 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 24/ 
Zverenie majetku mesta do správy mestského podniku Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce (mat č.15) 
 
Primátor mesta - požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že predmetný návrh je predkladaný Mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že predmetné softvérové vybavenie elektronickej 
pasportizácie cintorínov je v užívaní mestského podniku Záhradnícke služby Mesta Zlaté 
Moravce a je potrebné, aby tento majetok bol Záhradníckym službám aj protokolárne 
odovzdaný a zverený v súlade s príslušnými predpismi. V prípade schválenia bude 
mestský podnik Záhradnícke služby majetok spravovať, udržiavať, viesť ho v účtovníctve 
a odpisovať s účinnosťou od 1. mája 2012.  
  
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – uviedol, že v roku 2005 bol novelizovaný 
Zákon o pohrebníctve, bolo potrebné uzatvárať nové zmluvy za hrobové miesta a z tohto 
dôvodu bolo zaobstarané softvérové vybavenie elektronickej pasportizácie cintorínov. 
Nakoľko v rokoch 2008 – 2010 nebol schválený rozpočet mesta sa nemohlo softvérové 
vybavenie prebrať do majetku Záhradníckych služieb mesta. Poďakoval vedeniu mesta 
a poslancom Mestského zastupiteľstva, že sa to dalo do rozpočtu. 
Zástupca primátora - uviedol, že návrh bol predložený na finančnej komisii a ide 
o vyúčtovanie zoznamu hrobov. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
  
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, Šepták, 
Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Rumanko – podal procedurálny návrh na 5-minutovú prestávku, nakoľko je 
potrebné doplniť návrh na uznesenie na zmenu predsedu  komisii finančnej a zmenu 
členov v komisii finančnej, v komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky, komisii 
výstavby, ÚP, ŽP a ochrany kultúrnych pamiatok a v komisii pre eurofondy a strategické 
plánovanie. 
 
Primátor mesta –  prerušil rokovanie Mestského zastupiteľstva na 5 minút. 
 
 
 
 



K bodu 25/ 
Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2011 (mat č.16) 
 
Primátor mesta - požiadal PhDr. Takáča, náčelníka Mestskej polície, aby podal bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že správu o činnosti Mestskej polície prerokovala 
na zasadnutí komisia pre verejný poriadok, CO a vojenské záležitosti a doporučila ju 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Madola – potvrdil vyjadrenie náčelníka Mestskej polície. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Šepták, Madola, Galaba, 
Babocká, Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar,  Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Husár ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu MsZ zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 26/ 
Dodatok č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o  Organizačnom poriadku 
Mestskej polície v Zlatých Moravciach (mat č.17) 
 
Primátor mesta - požiadal PhDr. Takáča, náčelníka Mestskej polície, aby podal bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol,  že organizačný poriadok Mestskej polície Mesta 
Zlaté Moravce bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v roku 1991. V zákone 
č. 546/1991 Zb. o obecnej polícií došlo od tejto doby k viacerým zmenám právnej 
úpravy, k novelizáciám základných úloh obecnej polície. Tieto však neboli zapracované 
do tohto VZN. Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí na 
zasadnutí odporučila vykonať uvedenú zmenu v VZN č. 3/1991 o organizačnom poriadku 
mestskej polície. V organizačnom poriadku Mestskej polície je doplnený § 13 – kadeti. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Chládek, Záchenský, Šepták, Madola, Galaba, 
Babocká, Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



Nehlasoval: 1 (Husár ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27/ 
Schválenie spolupráce Mestskej polície s obcou Topoľčianky (mat č.18) 
 
Primátor mesta - požiadal PhDr. Takáča, náčelníka Mestskej polície, aby podal bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
 
Náčelník Mestskej polície – uviedol,  že Obec Topoľčianky požiadala Mesto Zlaté 
Moravce o možnosť nadviazať spoluprácu s Mestskou políciou Zlaté Moravce. Súhlasila 
so skutočnosťou, že príslušníci mestskej polície budú vykonávať úlohy na území obce, 
len z nadčasových hodín. Toto plnenie úloh mestskou políciou na území Topoľčianok 
nebude mať vplyv na výkon služby v Meste Zlaté Moravce, nakoľko bude realizovaný 
z nadčasových hodín, ktoré budú uhradené obcou Topoľčianky. Taktiež budú uhradené 
náklady spojené s prevádzkou služobného motorového vozidla mestskej polície. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Rumanko – položil otázku náčelníkovi Mestskej polície, že ktoré vozidlo 
mestskej polície sa bude používať na vykonávanie služieb v Topoľčiankach. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že na novom vozidle mestskej polície a do 
budúcnosti bude situáciu riešiť. 
Poslanec Boršč – položil otázku náčelníkovi Mestskej polície, či bude dodržaný 
Zákonník práce v súvislosti s nadčasovými službami. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že Zákonník práce bude dodržaný a zdôraznil, že 
prvom rade bude zabezpečený výkon služby v Meste Zlaté Moravce. 
Poslanec Chládek – navrhol do uznesenia uviesť, aby zmluvu o spolupráci pri výkone 
úloh mestskej polície medzi Mestom Zlaté Moravce a Obcou Topoľčianky mali poslanci 
možnosť schváliť na Mestskom zastupiteľstve. 
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že v iných mestách sa to rieši tak, že Mestské 
zastupiteľstvo odsúhlasí zámer spolupráce a následne zmluvu podpíšu obidve strany.  
Poslanec Madola – uviedol, že spolupráca s Obcou Topoľčianky sa bude vykonávať vo 
výnimočných prípadoch. 
JUDr. Vozárová – upozornila, že podľa zákona o obecnej polícií Mestská polícia môže 
poskytovať činností v inej obci len na základe zmluvy.  
Poslanec Šepták – navrhol zmluvu o spolupráci odsúhlasiť a informovať poslancov 
o obsahu tejto zmluvy na najbližšom Mestskom zastupiteľstve. 
Poslanci -  Petrovič a Galaba  – sa stotožnili s návrhom poslanca Šeptáka. 
 
 
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Záchenský, Šepták, Madola, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar, Petrovič, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Chládek ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 28/ 
Menovanie sekretára komisia finančná (mat č.19) 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Jamricha, prednostu MsÚ, aby podal bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
Ing. Jamrich – uviedol, že sekretára vo finančnej komisii vykonávala Ing. Renáta 
Mamráková. Nakoľko tá už na Mestskom úrade nepracuje a jej nástupkyňou sa stala Ing. 
Iveta Szobiová, je potrebné spraviť zmenu sekretára tejto komisie. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Husár, Babocká, Šepták, 
Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 
 
K bodu 29/  
Návrh na zmenu predsedu  komisii finančnej a zmenu členov v komisii finančnej, v 
komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky, komisii výstavby, ÚP, ŽP a 
ochrany kultúrnych pamiatok a v komisii pre eurofondy a strategické plánovanie. 
 
Primátor mesta - požiadal poslanca Rumanka, predkladateľa návrhu, aby podal bližšie 
informácie k predloženému návrhu a otvoril diskusiu k bodu. 
 
Poslanec Rumanko – prečítal návrh uznesenia 
 
Poslanci – diskutovali o predloženom návrhu o zmene predsedov a členov komisií 
v navrhnutých komisiách. 
 
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Galaba,  
Babocká, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Lisý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 30/ 
Informácia o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011(mat. 
č. 20) 
 
Primátor mesta - požiadal energetika mesta, Ivana Laktiša, aby podal informácie 
k predloženému návrhu. 
Energetik mesta – uviedol, že Mesto Zlaté Moravce za všetky druhy energií platí 944 
tis. €, jedná sa o mestské podniky a organizácie zriadené Mestom Zlaté Moravce. 
Informoval o rokovaní s dodávateľmi energií v meste. Upozornil, že k 30. 6. 2012 je s 1. 
energetickou a teplárenskou spoločnosťou vypovedaná zmluva o dodávke tepla pre 
Materskú škôlku Žitavské nábrežie, v ktorej by sa mala vystavať kotolňa na zemný plyn. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanci – Galaba, Šepták, Lisý, Boršč, Madola – diskutovali s energetikom mesta 
a vedením mesta o odpojení dodávky tepla pre Materskú školu Žitavské nábrežie a o 
vybudovaní novej kotolne. 
 
Poslanci MsZ, energetik mesta a vedenie mesta – diskutovali o nájomnej zmluve 
s Prvou energetickou a teplárenskou spoločnosťou a o ostatných záležitostiach 
súvisiacich so zmluvou a vyjadrili svoje názory a pripomienky. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o informácií energetika mesta: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Galaba,  
Babocká, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Husár, Škvarenina, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 
 
Poslanec Lisý – predložil návrh - prešetriť dodržanie podmienok zmluvy medzi Mestom 
Zlaté Moravce a Prvá energetická a teplárenská  spoločnosť a vyvodiť závery  a predložiť 
kópie originálov zmlúv poslancom: 
 
 
 



Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Lisého: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Dubajová, Madola, 
Babocká, Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Husár, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 31/  
Návrh na rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre OZ, športové organizácie a zväzy 
(mat č.21) 
 
Primátor mesta - požiadal povereného riaditeľa Mestského strediska kultúry a športu 
Bc. Kereša, aby podal bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Bc. Kereš – uviedol, že na dotácie v oblasti športu prišlo 26 žiadostí  od 22 občianskych 
združení, športových klubov a a zväzov. Celková suma na rozdelenie – 115 000 €, 
požiadavky boli 136 877 €. Komisia  prehodnotila jednotlivé projekty a na základe toho 
pridelila finančné prostriedky jednotlivým OZ vo výške 107 350 € . 
Na dotácie v oblasti kultúry prišlo 29 žiadostí od 23 občianskych združení a zväzov. 
Z nich boli 2 žiadosti občianskych združení ( Invenio Žitavany a Múzeum historických 
budov Žitavany), ktoré nemajú sídlo v meste a spevácky súbor Kolovrátok nepredložil 
doklad o IČO. V zmysle smernice Mesta Zlaté Moravce o dotáciách komisia školstva, 
kultúry a športu  vyradila Invenio Žitavany. 
Projekt  Múzea historických budov Žitavany, aj napriek tomu, že nemá sídlo v meste, 
odporučila komisia po prehodnotení na pridelenie dotácie z toho dôvodu, že vytvára 
makety historických budov mesta a  tieto sa stanú majetkom mesta.  
Spevácky súbor Kolovrátok už podal žiadosť o zaregistrovanie na MV SR. 
Celková suma na rozdelenie bola 5 000 eur, požadovaná suma oprávnených subjektov 
bola 29 311€. Z  tohto dôvodu sa komisia dohodla, že pridelí každému združeniu, zväzu 
asi 25% z požadovanej sumy, potom sa ešte jednotlivé projekty prehodnocovali a komisia 
celkom rozdelila sumu 6 650 €, s tým, že  650 € presunie zo sumy dotácií, ktoré boli 
pridelené na šport. 6 000 eur – zostalo ako rezerva komisie.  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Dubajová, Madola, 
Babocká, Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Lisý, Hritz, Husár, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



 
K bodu 32/ 
Návrh na delegovanie zástupcov  zriaďovateľa do Mestskej školskej rady a do rád 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (mat č.22) 
 
Primátor mesta - požiadal Bc. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a evidencie, aby  podal bližšie informácie k uvedenému návrhu. 
Bc. Horvát – uviedol, že návrh je predkladaná Mestskému zastupiteľstvu na schválenie 
z dôvodu, že funkčné obdobie Mestskej školskej rady končí 23.6.2012 a školských rád pri 
školách a školských zariadeniach končí v čase 20. – 30.05.2012. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh:  
 
Za: 16 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Záchenský, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar, Petrovič, Husár, Chládek ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Madola ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 33/ 
Súhlas mesta k zaradeniu Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských  
zariadení MŠVVaŠ SR (mat č.23) 
 
Primátor mesta - požiadal Bc. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a evidencie, aby podal bližšie informácie k uvedenému bodu. 
Bc. Horvát – uviedol, že materiál je opätovne predkladaný na schválenie z dôvodu, že po 
vyjadrení MŠVVaŠ SR súkromná materská škola nemôže mať v názve anglický názov, 
z toho dôvodu žiada spoločnosť ESAM, s.r.o. o vyjadrenie súhlasu k zriadeniu súkromnej 
materskej školy. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Záchenský, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar, Petrovič, Husár, Chládek, 
Madola ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



K bodu 34/ 
Návrh na prístavbu stolnotenisovej herne k budove CVČ Zlaté Moravce 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Zlatňanského, riaditeľa Centra voľného času, aby podal  
bližšie informácie k návrhu. 
Mgr. Zlatňanský – uviedol, že Centrum voľného času plánuje prístavbu stolnotenisovej 
herne k súčasnej budove, kde stavebníkom bude Mesto Zlaté Moravce a investorom 
firma ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.. Prístavbou by sa dosiahlo dvojnásobné 
zväčšenie priestorov. Plánovanou výstavbou bude herňa zodpovedať pravidlám stolného 
tenisu a umožní ľuďom venovať sa športovým aktivitám.   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – vyjadril podporu k vybudovaniu stolnotenisovej herne. 
Poslanec Husár – sa ospravedlnil zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z dôvodu 
pracovného stretnutia. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh:  
 
Za: 16 ( Rumanko, Boršč, Dubajová, Záchenský, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Uhrinová, Lisý, Klučiar, Petrovič, Chládek, Madola ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35/ 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pred Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo.  
Vystúpila pani Laktišová a občania mestskej časti Prílepy, ktorí vyjadrili výhrady 
a nespokojnosť s výstavbou, ktorú realizuje pán Kabát v blízkosti ich domov. 
Vedenie mesta – sa vyjadrilo, že Mesto Zlaté Moravce postúpilo požiadavky občanov 
Mestskej časti Prílepy na vyjadrenie sa príslušným vyšším orgánom, ktorého rozhodnutie  
bude  Mesto Zlaté Moravce rešpektovať a následne vyvodí príslušné kroky k doriešeniu 
požiadaviek občanov. 
O slovo sa prihlásila aj pani Jahnová, ktorá opätovne vyjadrila nesúhlas s výstavbou 
bytov v časti Ďatelinisko. Žiadala primátora o pozastavenie tejto výstavby. 
Vedenie mesta – sa vyjadrilo, že nie v jej právnej moci pozastaviť výstavbu a čaká sa na 
rozhodnutie Krajského stavebného úradu, ktorý má rozhodnúť o zrušení alebo nezrušení 
vydaných povolení. Mesto Zlaté Moravce bude rešpektovať rozhodnutie Krajského 
stavebného úradu. 
 
 



Pán Paluška – mal pripomienku, či by sa vystúpenie občanov nedalo presunúť do 
polovice rokovania. 
Primátor mesta – súhlasil s pripomienkou pána Palušku a uviedol, že sa bude hľadať 
riešenie. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že v iných mestách majú v rokovacom poriadku schválenú 
presnú hodinu  na vystúpenie občanov. 
Poslanec Rumanko – sa vyjadril, že z dôvodu rozsiahleho programu by Mestské 
zastupiteľstvo mohlo začať medzi 10 – 12 hodinou.  
 
K bodu 36/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  
 
Do bodu rôzne sa nikto nevyjadril. 
 
K bodu 37/ 
Diskusia 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
Poslanec Galaba – navrhol zriadiť komisiu pre verejné obstarávania, ktorá by sa mohla 
vyjadrovať k procesu verejného obstarávania. Uviedol, že by bolo vhodné prehodnotiť 
úkony hospodárenia s majetkom mesta, upraviť smernicu o verejnom obstarávaní z roku 
2012, upraviť štatút mesta, čo sa týka verejného obstarávania. Navrhol do budúceho 
Mestského zastupiteľstva pripraviť materiály k zriadeniu komisie. 
Primátor mesta – vyjadril súhlas s návrhom poslanca Galabu a požiadal sekretariát, aby 
zabezpečil zaslanie pozvánky poslancom Mestského zastupiteľstva. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že Úrad pre verejné obstarávanie nemá výhrady ku smernici 
verejného obstarávania. 
Poslanec Rumanko – navrhol, aby sa diskutovalo so starostami obcí Požitavského 
regiónu o spolupráci a aby participovali na projekte Regionálneho zberného dvoru. 
Poslanec Madola – sa spýtal na aktuálny stav projektu Regionálneho zberného dvora. 
Bc. Nociar – uviedol, že Regionálny zberný dvor nie je uzavretý, je platné stavebné 
povolenie, prebieha vyhodnotenie záujemcov avšak pre mesto bola dotácia zamietnutá. 
Poslanec Hritz – požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva, aby odovzdali majetkové 
a daňové priznanie. 
Poslanec Madola – položil otázku, že v akom stave je Mestská nemocnica, zmluvy so 
sestrami a ako je to s finančnými prostriedkami. 
Primátor mesta – uviedol, že informácia o stave Mestskej nemocnice bude zaslaná  
všetkým poslancom MsZ. 
Poslanec Chládek – sa spýtal na dôvod neúčasti riaditeľa Mestskej nemocnice na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta – uviedol, že riaditeľ nie je prítomný na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov. 
 
 



 
K bodu 38/ 
Interpelácie poslancov  
 
Poslanec Galaba – interpeloval 
 
Šéfredaktorku Tekovských novín - bola pozvaná na komisiu školstva kultúry a športu 
kde sa v rámci bodu  pýtal, že v platnom Štatúte Tekovských novín je uvedené, že 
Tekovské noviny vychádzajú v dvojtýždňovej periodicite, malo vyjsť 8 čísiel a prečo ich 
nevyšlo v tomto počte. 
 
Šéfredaktorka Tekovských novín– uviedla, že vyšli 3 čísla Tekovských novín a na 
ďalšej komisii školstva, kultúry a športu  k tomu podá vysvetlenie. 
 
Šéfredaktorku Tekovských novín - na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
čítal výzvu poslancov, na podnet od občanov podal na komisii školstva, kultúry a športu 
návrh na opravu článku a záverom komisie bola požiadavka na opravu článku 
v Tekovských novinách so zvýrazneným nadpisom, ako to je u všetkých článkov.  
 
Šéfredaktorka Tekovských novín – uviedla, že k výhrade sa vyjadrí na komisii 
školstva, kultúry a športu a zdôraznila, že spomínaný článok  bol zvýraznený. 
 
Vedenie mesta - minulý týždeň bolo slávnostné otvorenie dialýzy a prekvapilo ho, že na 
otvorení nebol primátor mesta a riaditeľ Mestskej nemocnice a spýtal sa na dôvod. 
 
Primátor mesta – uviedol, že prijal pozvanie na návštevu Malty, kde sa zúčastnil 
návštevy viacerých nemocníc, ktoré majú podobné problémy so starými ľuďmi. Taktiež 
dojednal, že nám Maltézsky rytieri darujú cca 150 polohovateľných postelí 
a pravdepodobne aj unikátny röntgen.  
 
Riaditeľa Technických služieb - na podnet občanov navrhol, aby si v čase umiestnenia 
veľkoplošných kontajnerov mohli občania odvážať odpad na skládku TKO bez toho, aby 
museli platiť za uskladnenie odpadu. 
 
Riaditeľ Technických služieb – sa vyjadril, že jarné upratovanie riešil s prednostom 
MsÚ, k čomu pripraví hodnotiacu správu. Zobral návrh poslanca Galabu na vedomie, ale 
podotkol, že pri vývoze odpadu na skládku TKO sa musia rozlišovať občania zo Zlatých 
Moraviec a z okolitých obcí. 
 
Riaditeľa Službytu – ohľadne žiadosti o prešetrenie situácie od pani Šarmírovej a či sa 
problém vyšetril. 
 
Riaditeľ Službytu – sa vyjadril, že pani Šarmírová oslovila Ministerstvo vnútra, 
Inšpekciu práce, hasičov, primátora, jeho, ale nikde nepochodila. Jedná sa o to, že firma, 
ktorá robila úpravy v spomínanom bytovom dome je ochotná odstrániť závady, ale pani 
Šarmírová ich nechce pripustiť do bytu. 



 
Poslanec Šepták – interpeloval 
 
JUDr. Vozárovú – aké pracovnoprávne spory sú vedené voči mestu z dôvodu 
neplatnosti pracovného pomeru a kto vedie spory voči mestu. Dozvedel sa informáciu, že 
súdne konanie s Ing. Skyvom bolo ukončené a spýtal sa ako bolo ukončené. 
 
JUDr. Vozárová – informovala, že na meste prebieha 1 spor o neplatnosti skončenia 
pracovného pomeru s okamžitým skončením s Mgr. Mištíkovou a 2 spory o neplatnosti 
pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti s Ing. Horvátom a slečnou Vaňovou. Čo sa 
týka súdneho sporu s Ing. Skyvom, mestu nebol doručený rozsudok z Krajského súdu, 
ktorý sa priklonil k návrhu navrhovateľa. 
 
Poslanec Madola – sa spýtal, že v akom stave je výstavba okružnej križovatky pri OD 
Tekov. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že medzi Mestom Zlaté Moravce a TESCO STORES sa 
podpísala zmluva, v ktorej je uvedené, že projektovú dokumentáciu a výkon 
inžinierskych činností, zabezpečenie stavebného povolenia, realizáciu investície okružnej 
križovatky OD Tekov sa zrealizuje v termíne do 30.6.2012. V prípade, že stavebné 
povolenie na stavbu okružnej križovatky OD Tekov nebude vydané a právoplatné do 
31.12.2011 predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti o počet dní kedy bude právoplatné 
stavebné povolenie. Ďalej je potrebné podať návrh na podanie žiadosti stavebného 
povolenia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Po 
právoplatnosti stavebného povolenia sa začne s výstavbou okružnej križovatky. 
 
Poslanec Šepták - na podnet občanov sa spýtal na kosenie trávnatých plôch pri Diskonte 
a blízkeho okolia. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb – uviedol, že s kosením v meste sa začalo tento týždeň 
a postupne sa bude pokračovať. 
 
Poslanec Šepták - na podnet obyvateľov bytovky a podnikateľov na Priemyselnej ulici 
upozornil na výtlky na tejto ceste.  
 
Riaditeľ Technických služieb  - uviedol, že boli opravené výtlky na ulici Hollého, čaká 
sa na dodanie obaľovacej zmesi a bude sa pokračovať s opravami Čajkovskej, 
Priemyselnej a ďalších. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval 
 
Riaditeľa Technických služieb – ohľadne abnormálnych nerovností na chodníkoch 
v celom meste. 
 
JUDr. Vozárovú - požiadal o informáciu, aký je právny stav súdneho sporu medzi 
Mestom Zlaté Moravce a pani Džmúrovou. Podľa vyjadrenia JUDr. Kollára je súdny spor 



vyhratý. Ďalej požiadal o predloženie odvolania v písomnej forme. 
 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že súdny spor nie je právoplatne skončený a Mesto 
podalo odvolanie.  
 
Poslanec Rumanko – komunikoval s podnikateľmi, ktorí sa dozvedeli, že v Meste Zlaté 
Moravce začala pôsobiť firma Vego marketing, ktorá narába s reklamnými nápismi 
a reklamnými tabuľami na území mesta a dostali informáciu, že poslanci prenajali všetky 
stĺpy verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach. Spýtal sa, či existuje zmluva. Vyjadril 
nespokojnosť s prenajatím stĺpov verejného osvetlenia tejto firme. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že so spoločnosťou bola uzatvorená zmluva podľa 
Obchodného zákonníka.  
Poslanec Rumanko – sa spýtal, kto vyberal firmu a z koľkých uchádzačov bola vybratá 
a požiadal o písomnú odpoveď. 
Poslanec Petrovič – vyjadril spokojnosť s opravou ulice Hollého a vyzval o urýchlenie 
krokov k začatiu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulíc Hollého a Čajkovského. 
Bc. Nociar – uviedol, že bol oslovený projektant, ktorý pripravuje kalkuláciu.  
Poslanec Galaba – sa spýtal ako je to s predmetom podnikania Technických služieb 
v súvislosti s prevádzkovaním kvetinárstva v Župnom dome. 
Primátor mesta – uviedol, že vykonávanie tejto podnikateľskej činnosti je v súlade so 
zriaďovacou listinou Technických služieb, ako aj s oprávňovaním na podnikateľskú 
činnosť, ktoré majú Technické služby zapísané v živnostenskom registri. V zriaďovacej 
listine Technických služieb od roku 2000 je v rámci podnikateľskej činnosti schválená 
Mestským zastupiteľstvom obchodná činnosť v tomto podniku, pričom súčasne od 
1.5.2001 majú Technické služby v živnostenskom registri zapísané aj oprávnenie na 
podnikanie v predmete maloobchod v rozsahu voľných živností. Prevádzkovanie 
kvetinárstva je teda v plnom súlade so schválenou obchodnou činnosťou a predmetom 
podnikania tohto mestského kvetinárstva. 
 
K bodu 39/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Galaba – uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania zo 14. MsZ  konaného dňa 26. 04. 2012  boli premietané a postupne 
schvaľované Mestským zastupiteľstvom. 
 
 

Uznesenie č. 285 /2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 



p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 14.zasadnutí MZ 
konanom dňa 26.04.2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 286/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslanca Ing. 
Ladislava  Boršča 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
 

Uznesenie č. 287/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Milana Galabu,  za členov: p. 
poslankyňu Evu Dubajovú a p. poslanca Ivan Hritza  

 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 



                                                                                        
Uznesenie č. 288/2012  

zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 26.04.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na schválenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
s ch v a ľ u j e  
dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení/ v znení schválených 
pozmeňujúcich návrhov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 

Uznesenie č. 289/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Všeobecne   záväzné   nariadenia mesta Zlaté Moravce č.    4/2012   -  Trhový 
poriadok    pre   príležitostné   trhy 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 14. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na   schválenie  Všeobecne   záväzného   nariadenia mesta Zlaté Moravce č.    
4/2012   Trhový  poriadok    pre   príležitostné   trhy  
s ch v a ľ u j e  
Všeobecne    záväzné    nariadenie   mesta   Zlaté Moravce č.    4/2012   - Trhový    
poriadok    pre   príležitostné   trhy  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
                                                                                 
 
         
 

 



Uznesenie č. 290/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa nachádza  
na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 1  /A1/ na prvom nadzemnom podlaží -  prízemí  bytového domu, vchod č. 
49, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   49   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu  82922/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela 
registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², 
k. ú.  Zlaté  Moravce,  na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele   
82922/3740077 k  celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,39 m². 
→    pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976, bytom:  Tekovská   č.  
3027/49, 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 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
byt   č. 1  /A1/ na prvom nadzemnom podlaží -  prízemí  bytového domu, vchod č. 49, 
súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   49   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu  82922/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,  na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele   82922/3740077 k 
 celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,39 m². 
→    pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976, bytom:  Tekovská   č.  
3027/49, 953 01 Zlaté Moravce  



za cenu   29 662,35 €   /893 608,-Sk/   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
z nasledovných dôvodov: 
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívateľ  bytu  
 
s ch v a ľ u j e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 1  /A1/ na prvom nadzemnom podlaží -  prízemí   bytového domu, vchod č. 49, 
súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,      orientačné    číslo     49   v   Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel    priestoru    na    spoločných      
častiach     a      spoločných    zariadeniach     domu  82922/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,   na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele   82922/3740077 k 
 celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,39 m². 
→    pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976, bytom:  Tekovská   č.  
3027/49, 953 01 Zlaté Moravce za cenu   29 662,35 €   /893 608,-Sk/       
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   finančná    zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívateľ  bytu  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta       
 

                                                                      
Uznesenie č. 291/2012  

zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 26.04.2012 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa nachádza  
na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: 



byt   č. 8  /B4/ na  štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  bytového domu, 
vchod č. 49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  49   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel      priestoru      na     spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  78151/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela 
registra „C“,  druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², 
k. ú.  Zlaté  Moravce,   na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v  podiele   
78151/3740077   k   celku   pozemku.  
Na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  21,10 m². 
 pre   Evu    Dolníkovú,   rod.    Sádovskú,      nar.  07.04.1959,     bytom:  

Tekovská   č.  3027/49, 953   01   Zlaté   Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
byt   č. 8  /B4/ na  štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  bytového domu, 
vchod č. 49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  49   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu  78151/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  
výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v 
podiele  78151/3740077    k   celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   21,10 m². 
  pre   Evu    Dolníkovú,   rod.    Sádovskú,      nar.  07.04.1959,     bytom:  
Tekovská   č.  3027/49, 953   01   Zlaté   Moravce   
za cenu   26 793,03 €   /807 166,80  Sk/    
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 



byt   č. 8  /B4/ na štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  IV. nadzemnom 
podlaží  bytového domu, vchod č. 49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  
číslo  49   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu  78151/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  
výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na    ktorom  je   bytový  dom  postavený,  v 
 podiele  78151/3740077   k   celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   21,10 m². 
 pre   Evu    Dolníkovú,   rod.    Sádovskú,      nar.  07.04.1959,     bytom:  
Tekovská   č.  3027/49, 953   01   Zlaté   Moravce   
za cenu   26 793,03 €   /807 166,80  Sk/    
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívateľka  bytu  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 

Uznesenie  č.  292/2012 
z   14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5091)   -  byt  na  Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza 
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  
3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   
konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového 

domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   
v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 

pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu 
Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  14. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 26.04.2012 
 

p r e r o k o v a l o  
 

návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  
byt  na  Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome 



súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 
vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
→ pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu 
Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Dôvodom hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná zábezpeka   pri výstavbe bytu  
-   užívatelia bytu 

 

s c h v a ľ u j e   
 

zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  byt  na  Tekovskej ulici  
v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 
vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
→ pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu 
Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
 
Dôvodom hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná zábezpeka   pri výstavbe bytu  
-   užívatelia bytu 

V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
                                                                                        
 

Uznesenie č. 293/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý sa 
nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom umiestnenia – 



inštalácie jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x 
výška)   
 → pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA, spol. s r.o., sídlo: 
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný v OR OS Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3171/B  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 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý sa nachádza na  
Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom umiestnenia – inštalácie 
jednostranného reklamného panela  o  rozmeroch 510 cm x 240 cm (šírka x výška)   
 → pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA, spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 
92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, 
Vložka č.: 3171/B  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 3 rokov,   
od 01.05.2012  do 30.04.2015   za  nájomné  350,00  €/rok  (prenájom pozemku na 
umiestnenie veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m

2)

). 
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,  že uvedené 
reklamné zariadenie /jednostranný reklamný panel  o  rozmeroch 510 cm x 240 cm (šírka 
x výška)/  je umiestnené na časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý 
sa nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach  od roku 1997 a obchodná 
spoločnosť :  ISPA, spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 
717, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3171/B mala doposiaľ 
uzatvorený s prenajímateľom – vlastníkom pozemku /Mesto Zlaté Moravce/ riadny 
nájomný vzťah a riadne si plnila všetky povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, 
vyplývajúce z tohto nájomného vzťahu.  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý sa 
nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom umiestnenia – inštalácie 
jednostranného reklamného panela  o  rozmeroch 510 cm x 240 cm (šírka x výška)   → 
pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA, spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 
851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 
č.: 3171/B  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 3 rokov,   od 
01.05.2012  do 30.04.2015   za  nájomné  350,00  €/rok  (prenájom pozemku na 
umiestnenie veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m

2)

). 
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,  že uvedené 



reklamné zariadenie /jednostranný reklamný panel  o  rozmeroch 510 cm x 240 cm (šírka 
x výška)/  je umiestnené na časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý 
sa nachádza na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach  od roku 1997 a obchodná 
spoločnosť :  ISPA, spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 
717, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3171/B mala doposiaľ 
uzatvorený s prenajímateľom – vlastníkom pozemku /Mesto Zlaté Moravce/ riadny 
nájomný vzťah a riadne si plnila všetky povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, 
vyplývajúce z tohto nájomného vzťahu.  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
                                                                  

Uznesenie č. 294/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  schválenie 
prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3164/20 (druh 
pozemku: orná  pôda)  o výmere  199,35  m2   , ktorý sa nachádza na Nitrianskej ulici 
v Zlatých Moravciach  → pre Paulínu  Zámečníkovú,  rod. Liptákovú, bytom: 
Nitrianska 1868/7, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   08.10.1953,   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 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o  
návrh   na   schválenie  prenájmu majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  návrh na 
schválenie prenájmu časti pozemku  parcely KN registra „C“ č. 3164/20 (druh pozemku: 
orná pôda)  o výmere  199,35 m2 /ktorý sa nachádza na Nitrianskej ulici v Zlatých 
Moravciach/  →   pre Paulínu  Zámečníkovú, rod. Liptákovú , bytom: Nitrianska 1868/7, 
953 01 Zlaté Moravce,   nar.   08.10.1953,   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 určitú   od 01.05.2012  do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m²/rok  - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely – záhradky 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme  manžel  žiadateľky 
-   žiadateľka   o   prenájom    uvedenej     záhradky     sa    o    ňu    starala    spolu  
    s  manželom   a   vykonala v nej  vysoký objem prác. 
 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce (LV č. 3453) –   prenájom časti   pozemku  parcely KN registra „C“ č. 3164/20 



(druh pozemku: orná pôda)  o výmere  199,35 m2 /ktorý sa nachádza na Nitrianskej ulici 
v Zlatých Moravciach/  →   pre Paulínu  Zámečníkovú, rod. Liptákovú, bytom: Nitrianska 
1868/7, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.  08.10.1953,   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 určitú   od 01.05.2012  do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m²/rok  - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely – záhradky 
 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme  manžel  žiadateľky 
-   žiadateľka   o   prenájom    uvedenej     záhradky     sa    o    ňu    starala    spolu  
    s  manželom   a   vykonala v nej  vysoký objem prác. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

         
  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                          primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 295/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - 
spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere cca 217 
m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom 
v Zlatých Moravciach, 
 pre   Ing. Jana Štrbu a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1781/18, 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 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o  
návrh na  schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - 
spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere cca 217 m², 
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých 
Moravciach, 
 pre   Ing. Jana Štrbu a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1781/18, 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. 
D ô v o d o m    hodným  osobitného zreteľa  v zmysle  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov je ,  že 



 jedná sa  o časť pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov 
 uvedená časť pozemku bude slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - spôsob prevodu  časti  
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere cca 217 m², ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté 
Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach, 
 pre   Ing. Jana Štrbu a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, bytom: 
Hviezdoslavova 1781/18, 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. 
 
D ô v o d o m    hodným  osobitného zreteľa  v zmysle  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov je ,  že 
 jedná sa  o časť pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov 
 uvedená časť pozemku bude slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
         

  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                           primátor mesta 
 

Uznesenie č. 296/2012 
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Návrh k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o  
1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce  
s c h v a ľ u j e 
zmenu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                                                                                                         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                primátor mesta 
 
 
 



Uznesenie č. 297/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Návrh k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce  
s c h v a ľ u j e 
a) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 114.355,00 € na úhradu kapitálových 
výdavkov na rekonštrukciu mestskej komunikácie Murgašova ulica 
b) použitie Fondu rozvoja bývania vo výške 4.900,00 € na úhradu tvorby fondu 
prevádzky, údržby a opráv 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

         
  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                            primátor mesta 
 
                                                                                 

Uznesenie č. 298/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Návrh  k 3. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
3. úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2011 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) 3. úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2011 
b) zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 17, 18 a 19 v zmysle vnútorného 
predpisu Zásady hospodárenia s majetkom mesta podľa prílohy 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

         
  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                           primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 299/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na základe zlúčenia 
mestských podnikov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 



p r e r o k o v a l o 
úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na základe zlúčenia mestských 
podnikov 
s c h v a ľ u j e 
úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na základe zlúčenia mestských 
podnikov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

         
  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                           primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 300/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
r u š í 
uznesenie č. 81 /2011 
u r č u j e  
v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat primátora 
mesta vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53-násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011 786 € x 2,53) čo 
predstavuje celkový plat vo výške 1.989,00 €.   
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

        
  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                           primátor mesta 
 
                                                                                
        

Uznesenie č. 301/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Zverenie majetku mesta do správy mestského podniku Záhradnícke služby  mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 



návrh  na zverenie majetku mesta do správy mestského podniku Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1.5.2012 do správy mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529,  nasledovný majetok mesta: 
softvérové vybavenie elektronickej pasportizácie cintorínov v Zlatých Moravciach 
a v mestských častiach Chyzerovce a  Prílepy s: 

- obstarávacou cenou: 16.468,86 eur 
- zostatkovou cenou k 30.4.2012: 10.978,46 eur. 

 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 

         
 Ing. Peter Lednár, CSc. 

                            primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 302/2012  
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
Správa o činnosti MsP v Zlatých Moravciach za rok 2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2011 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2011 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
                                                                     
 

Uznesenie č. 303/2012  
z 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku 
mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
dodatok č.1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície  
s ch v a ľ u j e 



dodatok č.1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
 
                                                                                           

Uznesenie č. 304/2012  
z 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.04.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výkon úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území obce 
Topoľčianky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
dôvodovú správu k Výkonu úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území 
obce Topoľčianky  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
dôvodovú správu k Výkonu úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území 
obce Topoľčianky  
s ú h l a s í 
s výkonom úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území obce 
Topoľčianky, a uzavretím Zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície medzi 
Mestom Zlaté Moravce a obcou Topoľčianky. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
                                                                                 
 

Uznesenie č. 305/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Informácia o zmene sekretára komisie finančnej 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 



informáciu o zmene sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Renátu Mamrákovú nahrádza 
Ing. Iveta Szobiová. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
zmenu sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Renátu Mamrákovú nahrádza Ing. Iveta 
Szobiová. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 

Uznesenie č. 306/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Návrh na zmenu predsedu  komisii finančnej a zmenu členov v komisii finančnej, v 
komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky, komisii výstavby,ÚP, ŽP a 
ochrany kultúrnych pamiatok a v komisii pre eurofondy a strategické plánovanie. 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
a/návrh na  zmenu predsedu v Komisii finančnej, kde Ing. Jozefa Škvareninu nahrádza 
Mgr. Milan Galaba. 
b/ návrh na  zmenu člena v Komisii finančnej, kde Ing. Borkoviča nahrádza Lubica 
Kováčová. 
c/ návrh na  zmenu člena v Komisii zdravotníctva,socialnej a bytovej politiky,  kde 
Lubicu Kováčovú  nahrádza Vladimír Klučiar 
d/ návrh na  zmenu člena v Komisii výstavby,ÚP, ŽP a ochrany kultúrnych pamiatok,  
kde Ing. Viliama Rumanku  nahrádza Vladimír Klučiar 
e/ návrh na  zmenu člena v Komisii pre eurofondy a strategické plánovanie,  kde Ing. 
Jozefa Škvareninu nahrádza Vladimír Klučiar 
 
s ch v a ľ u j e 
a/návrh na  zmenu predsedu v Komisii finančnej, kde Ing. Jozefa Škvareninu nahrádza 
Mgr. Milan Galaba. 
b/ návrh na  zmenu člena v Komisii finančnej, kde Ing. Borkoviča nahrádza Lubica 
Kováčová. 
c/ návrh na  zmenu člena v Komisii zdravotníctva,socialnej a bytovej politiky,  kde 
Lubicu Kováčovú  nahrádza Vladimír Klučiar 
d/ návrh na  zmenu člena v Komisii výstavby,ÚP, ŽP a ochrany kultúrnych pamiatok,  
kde Ing. Viliama Rumanku  nahrádza Vladimír Klučiar 
e/ návrh na  zmenu člena v Komisii pre eurofondy a strategické plánovanie,  kde Ing. 
Jozefa Škvareninu nahrádza Vladimír Klučiar 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 



 
 
                                                                                            

Uznesenie č. 307/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Informácia o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2012 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v roku 2011 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                 

Uznesenie č. 308/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Prešetriť dodržanie podmienok zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce a Prvá 
energetická a teplárenská  spoločnosť a vyvodiť závery  a predložiť kópie originálov 
zmlúv poslancom  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2012 
u k l a d  á 
Mestskému úradu prešetrenie dodržania podmienok zmluvy medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Prvá energetická a teplárenská  spoločnosť a predložiť kópie originálov zmlúv 
poslancom  
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 

Uznesenie č. 309/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby 
a zväzy z rozpočtu mesta 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2011 



p r e r o k o v a l o 
rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy 
z rozpočtu mesta 
s ch v a ľ u j e 
dotácie na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu 
mesta 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                          

Uznesenie č. 310/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Návrh na delegovanie  zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
a do rád škôl  pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  
Mesta  Zlaté  Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2011 
p r e r o k o v a l o  
návrh zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta 
a do Mestskej školskej rady nasledovne: 

 Ing. Peter Hollý, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ľubov Konečná, Mgr. Denisa 
Uhrinová – do Rady školy pri ZŠ  Mojmírova  2 

 Ing. Ladislav Boršč, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Ing. Viliam Rumanko 
- do Rady školy pri ZŠ  na Robotnícka .25 

 Ing. Peter Hollý, Bc. Peter Kereš, Ivan Madola, Ing. Ján Solčiansky do Rady 
školy pri ZŠ  Pribinovova 1  

 Bc. Renáta Kordošová, Mgr. Beáta Sumelová,  Mgr. Pavel Šepták, , Miroslav 
Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinčiakova 12 

  Eva Dubajová, PaedDr. Dušan Husár, Ľudovít Chládek - do Rady školy pri MŠ 
Žitavské nábrežie č. 1 

 Vladimír  Klučiar, PaedDr. Pavol Petrovič, Marián Tomajko, Jozef Tonkovič - do 
Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

 PharmDr. Ivona Vicianová - do Rady školy pri MŠ Štúrova 15 
 Erika Babocká, ml. - do Rady školy pri MŠ Slnečná 2 
 Ivan Hritz - do Rady školy pri MŠ Parková 2, ZM - Prílepy 
 Mgr. Milan Galaba  - do Rady školy pri Centre voľného času 
 Mgr. Danuša Hollá,  PaedDr. Dušan Husár - do Mestskej školskej rady 

 
s ch v a ľ u j e  
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta a do 
Mestskej školskej rady nasledovne: 



 Ing. Peter Hollý, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ľubov Konečná, Mgr. Denisa 
Uhrinová – do Rady školy pri ZŠ  Mojmírova  2 

 Ing. Ladislav Boršč, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Ing. Viliam Rumanko 
- do Rady školy pri ZŠ  na Robotnícka .25 

 Ing. Peter Hollý, Bc. Peter Kereš, Ivan Madola, Ing. Ján Solčiansky do Rady 
školy pri ZŠ  Pribinovova 1  

 Bc. Renáta Kordošová, Mgr. Beáta Sumelová,  Mgr. Pavel Šepták, , Miroslav 
Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinčiakova 12 

  Eva Dubajová, PaedDr. Dušan Husár, Ľudovít Chládek - do Rady školy pri MŠ 
Žitavské nábrežie č. 1 

 Vladimír  Klučiar, PaedDr. Pavol Petrovič, Marián Tomajko, Jozef Tonkovič - do 
Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

 PharmDr. Ivona Vicianová - do Rady školy pri MŠ Štúrova 15 
 Erika Babocká, ml. - do Rady školy pri MŠ Slnečná 2 
 Ivan Hritz - do Rady školy pri MŠ Parková 2, ZM - Prílepy 
 Mgr. Milan Galaba  - do Rady školy pri Centre voľného času 
 Mgr. Danuša Hollá,  PaedDr. Dušan Husár - do Mestskej školskej rady  

 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                    

Uznesenie č. 311/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Súhlas mesta Zlaté Moravce k  zaradeniu Súkromnej  materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2011 
p r e r o k o v a l o  
žiadosť spoločnosti ESAM s.r.o., Zlaté Moravce o vydanie súhlasu mesta Zlaté Moravce 
k zaradeniu Súkromnej materskej školy do siete  škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
 
s ú h la s í 
so zaradením Súkromnej  materskej školy na území mesta Zlaté Moravce do siete  škôl 
MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 



 
 

Uznesenie č. 312/2012 
z  14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Návrh na prístavbu stolnotenisovej herne k budove CVČ Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2011 
p r e r o k o v a l o   
zámer prístavby stolnotenisovej herne k budove CVČ, Rovňanova 7, Zlaté Moravce, 
budova súpisné číslo 2062 nachádzajúca sa na pozemku par.č. 2601/17, k.ú. Zlaté 
Moravce podľa predloženého návrhu s tým, že všetky náklady spojené s touto investíciou 
a zámerom znáša v plnom rozsahu investor : ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o., IČO: 
31 440 029 
s ú h la s í 
so zámerom prístavby stolnotenisovej herne k budove CVČ, Rovňanova 7, Zlaté 
Moravce, budova súpisné číslo 2062 nachádzajúca sa na pozemku par.č. 2601/17, k.ú. 
Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu s tým, že všetky náklady spojené s touto 
investíciou a zámerom znáša v plnom rozsahu investor : ENERGOSTROJ Mochovce, 
s.r.o., IČO: 31 440 029 
 
V Zlatých Moravciach dňa 26.04.2012 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












