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

Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
                                 

Dátum konania:  20. septembra 2012

Ospravedlnená: Eva Dubajová

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.1-18MZ/2012)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Novelizácia č.3 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
            žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
            sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat č.2-18MZ/2012)
11. Novelizácia č. 4 VZN č.1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy 
            v meste Zlaté Moravce (mat č.3-18MZ/2012)
12. Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.5/2012 (mat č.4-
            18MZ/2012)
13. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012 (mat č.5-
            18MZ/2012)
14. Monitorovacia sprava k programovému rozpočtu mesta Zlaté Moravce za I. 
            polrok 2012 (mat č.6-18MZ/2012)
15. Návrh na konsolidovanú výročnú správu mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
            (mat č.7-18MZ/2012))
16. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.6/2012 (mat č.8-
           18MZ/2012)
17. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského strediska 
            kultúry a športu, p.o. (mat č.9-18MZ/2012)
18. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o.  na rok 2012
            (mat č.10-18MZ/2012)
19. Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na odstránenie 
            nedostatkov v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.11-18MZ/2012)



20. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice 
            prof. MUDr. Korca, CSc., p. o. (mat č.12-18MZ/2012)
21. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, CSc., p. o. na  
            rok 2012 (mat č.13-18MZ/2012)
22. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, CSc., p. o. na 
            odstránenie nedostatkov v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.14-18MZ/2012)
23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Službytu, m.p. 
            (mat č.15-18MZ/2012)
24. Návrh na úpravu rozpočtu Službytu, m.p. na rok 2012 (mat č.16-18MZ/2012)
25. Návrh opatrení m.p. Službyt na odstránenie nedostatkov v zmysle audítora za r. 
            2011(mat č.17-18MZ/2012)
26. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Technických služieb, 
            m.p.(mat č.18-18MZ/2012)
27. Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p.  na rok 2012
            (mat č.19-18MZ/2012)
28. Návrh opatrení Technických služieb mesta, m. p. na odstránenie nedostatkov 
            v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.20-18MZ/2012)
29. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb 
            mesta, m. p. (mat č.21-18MZ/2012)
30. Návrh na úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 2012
            (mat č.22-18MZ/2012)
31. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta, m. p.  na odstránenie nedostatkov 
            v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.23-18MZ/2012)
32. Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Mojmírova za I. polrok 2012
            (mat č.24-18MZ/2012)
33. Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Pribinova za I. polrok 2012
            (mat č.25-18MZ/2012)
34. Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Robotnícka za I. polrok 2012
            (mat č.26-18MZ/2012)
35. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za I. polrok 2012
            (mat č.27-18MZ/2012)
36. Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta 
            (mat č.28-18MZ/2012)
37. Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
            z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre spojenú školu, Janka Krála 39, 
            Zlaté Moravce(mat č.29-18MZ/2012)
38. Návrh na schválenie začatia obstarávania zmien a doplnkov 4/2012 územného 
            plánu mesta Zlaté Moravce (mat č.30-18MZ/2012)
39. Návrh na schválenie začatia obstarávania zmien a doplnkov 5/2012 územného 
            plánu mesta Zlaté Moravce (mat č.31-18MZ/2012)
40. Havarijný stav kanalizácie ZŠ Mojmírova – rekonštrukcia (mat č.32-18MZ/2012)
41. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
            3453) - pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku:  
            zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m² pre Helenu Podhányiovú (mat  
            č.33-18MZ/2012)
42. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
            3453) - pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  
            zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m² pre Ing. Richarda Molnára



            (mat č.34-18MZ/2012)

43. Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
            Moravce (LV č. 5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
            „E“, č. parcely 5001/1 (druh pozemku:  orná pôda) o výmere cca 107,20 m² pre 
             JUDr. Igora Ďuráčka a Róberta Ďuráčka (mat č.35-18MZ/2012)
44. Návrh   na schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV 
            č. 3453) -  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 
            (druh pozemku:  ostatné plochy; o  výmere 29 m² pre Pavla Povodu a Máriu        
            Povodovú (mat č.36-18MZ/2012)
45. Návrh na schválenie zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce  -  č.      
            parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m² za   
            nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov →  
            Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová -  č. parcely  469/6 (druh 
            pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m 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.37-18MZ/2012)
46. Návrh  na schválenie  prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) a (LV 
            č. 3453) →  prevodu pozemku č. parcely  464/3 (druh pozemku: ostatné plochy)    
            o   výmere  224 m²  pre  Vojtecha Fintora  a manželku Janu Fintorovú, 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.38-18MZ/2012)
47. Návrh  na  schválenie   zámeru    prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
            Moravce  (LV č. 3453)   -   spôsobu prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra  
            „C“,  č. parcely 1672 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
            cca 62 m² pre Ladislava Blakčoriho a Xéniu Blakčoriovú (mat č.39-18MZ/2012)
48. Návrh dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve – STARS, s.r.o.(IBV – 
            Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č.40-18MZ/2012)
49. Informácia hlavného kontrolóra mesta o uskutočnených kontrolách za 1. polrok 
            2012 a kontrole hospodárenia m.p. Technické služby za rok 2011 (mat č.41-
            18MZ/2012)
50. Žiadosť o zakúpenie plynofikovanej roľby na úpravu ľadovej plochy (mat č.42-
            18MZ/2012)
51. Vystúpenia občanov 
52. Rôzne
53. Diskusia
54. Interpelácie poslancov
55. Schválenie uznesenia
56. 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 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 20. 
septembra 2012 o 15,10 hodine. 



K bodu 2
Určenie zapisovateľky

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 18. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 20.09.2012. 

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice

Primátor mesta - určil za overovateľov zápisnice z 18. zasadnutia MsZ zo dňa 20.09. 2012: 
poslankyňu PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú a poslanca Miroslava Záchenského.
  
K bodu 4
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

Primátor mesta -  uviedol, že z 18. zasadnutia MsZ zo dňa 20.09.2012 sú ospravedlnení: 
poslankyňa Eva Dubajová, poslanec PaedDr. Dušan Husár príde neskôr. 

Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a 
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.   

K bodu 5
Schválenie návrhovej  komisie

Primátor mesta  navrhol:
- za predsedu návrhovej komisie:  poslankyňu Babockú
- za členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Petra Hollého a poslanca Ivana Hritza

Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu:
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Škvarenina, Vicianová, 
Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý )
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Madola)

Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 6
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Primátor  mesta -  uviedol,  že  návrh  programu  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva   je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. 
Primátor mesta – dal návrh na zaradenie do programu rokovania, ako bod č. 10 – riešenie 
technickej situácie tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc.  Zlaté  Moravce  (návrh  na  zmenu  rozpočtu,  schválenie  čerpania  finančných 
prostriedkov)



Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu:

Za: 10 ( Babocká, Škvarenina, Boršč, Záchenský, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Hollý, Chládek, 
Lisý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 6 ( Rumanko, Vicianová, Šepták, Galaba, Uhrinová, Madola )

Primátor skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Spýtal sa, ak má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh, žiada o jeho prednesenie a súčasne 
podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu v písomnej forme spolu s uznesením.

Zástupca primátora Ing. Škvarenina – predložil poslanecký návrh:

-doplniť za bod č. 50 - Návrh na schválenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce – č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: 
SPP  –  distribúcia,  a.s.  spočívajúceho  v práve  uloženia  inžinierskych  sietí  a prechode 
a prejazde  zamestnancov  a vozidiel  oprávneného  z vecného  bremena  za  účelom  údržby 
a opravy plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporiteľňa, a.s.)

-  doplniť  za  bod  č.  51  –  Návrh  na  schválenie  vecného  bremena  na  nehnuteľnosti  vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – 
oprávneného:  SPP  –  distribúcia,  a.s.  spočívajúceho  v práve  uloženia  inžinierskych  sietí 
a prechode a prejazde zamestnancov a vozidiel  oprávneného z vecného bremena za účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení (investor: Zuzana Gábrišová)

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacích návrhoch zástupcu primátora:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Škvarenina, Vicianová, 
Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola )
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor skonštatoval, že predložené pozmeňovacie návrhy boli  schválené.

Poslanec  Hritz –  predložil  poslanecký  návrh  stiahnuť  bod  č.  39  z rokovania  Mestského 
zastupiteľstva.

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Hritza:

Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola )
Proti: 0
Zdržali sa: 1 ( Škvarenina )

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.



Poslanec Galaba – predložil poslanecký návrh doplniť ako bod č. 11 – potvrdenie uznesenia 
č. 363/2012 

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Škvarenina )
Proti: 0
Zdržali sa: 1 ( Tonkovič )

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Poslanec Galaba – predložil poslanecký návrh doplniť pred bod č. 40 – návrh na zrušenie 
uznesenia č. 331/2012 

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Škvarenina, Tonkovič )
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Poslanec Galaba – predložil poslanecký návrh doplniť, ako bod č. 36 - návrh na zriadenie 
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 15 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola )
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 ( Škvarenina, Tonkovič )

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Poslanec Galaba  – predložil poslanecký návrh doplniť, ako bod č. 37 - návrh na zriadenie 
spoločnosti Službyt Zlaté Moravce, s.r.o.

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Škvarenina, Tonkovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0



Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.
Poslanec Galaba  – predložil poslanecký návrh doplniť ako bod č. 38 – návrh na výberové 
konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. 

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Tonkovič )
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina )

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Husár.

Poslanec  Galaba  – predložil  poslanecký  návrh  doplniť  ako bod č.  39  –  návrh  na  vznik 
rozpočtovej organizácie Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Tonkovič, Škvarenina, Husár )
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Poslanec Galaba  – predložil poslanecký návrh doplniť ako bod č. 40 – návrh na zriadenie 
Mestskej mediálnej rady a periodickej tlače Zlatomoravecké noviny

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Škvarenina, Husár )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Tonkovič )

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Poslanec  Galaba  –  predložil  poslanecký  návrh  doplniť  ako  bod  č.  41  –  Odporúčanie 
Mestského  zastupiteľstva  v Zlatých  Moravciach  primátorovi  mesta  Petrovi  Lednárovi 
predkladať informatívnu správu o činnosti primátora

Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Husár, Tonkovič )
Proti: 0 



Zdržali sa: 0

Primátor skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol  schválený.

Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania v znení pozmeňovacích návrhov:

Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Vicianová, Hritz, Lisý, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Babocká, Hollý, Madola, Husár, Tonkovič, Škvarenina )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor skonštatoval, že predložený program rokovania MsZ bol schválený.

K bodu 7
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta – požiadal overovateľov 17. MsZ, aby podali stanovisko k tejto zápisnici.
Poslankyňa Uhrinová - sa vyjadrila, že zápisnicu si prečítala a na znak súhlasu ju podpísala.
Poslanec Petrovič - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.

K bodu 8
Kontrola plnenie uznesení

Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a 
evidencie, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 16. a z 17. Mestského zastupiteľstva.

Mgr.  Horvát -  informoval,  že  na  16.  MsZ  konanom  dňa  28.6.2012  bolo  prijatých  40 
uznesení, splnených bolo 28, priebežne sa plní 12 a na 17. MsZ konanom dňa 24.8.2012 boli 
prijaté 4 uznesenia, splnené boli 3  a 1 uznesenie nebolo podpísané.

K bodu 9
Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor  mesta -  uviedol,  že  odpovede  na  interpelácie  poslancov  boli  podané  ústne  na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva a na niektoré interpelácie boli zaslané písomné odpovede. 
Požiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.

Poslanec Lisý  – uviedol,  že interpeloval riaditeľa Technických služieb ohľadne likvidácie 
dvoch  polievacích  automobilov,  s odpoveďou  nebol  spokojný  a požiadal  o doplnenie 
informácie.
Hlavný kontrolór  – súhlasil  s poslancom Lisým, uviedol,  že pri  vyradení automobilov sa 
nepostupovalo v zmysle VZN č. 6/2011 o hospodárení s majetkom mesta. 
Poslanec  Chládek  -   vyjadril  nespokojnosť  s odpoveďou  na  interpeláciu  od  riaditeľa 
Technických  služieb  v súvislosti  s opravou  chodníka  pred   cintorínom  od  Podjavorinskej 
ulici.  Ďalej  sa  vyjadril  k interpelácií  primátora  mesta  k obstarávaniu  zhotoviteľa  diela  na 
Štvorlístok  a požiadal  o vysvetlenie.  Vyjadril  sa,  že  nedostal  odpoveď  na  interpeláciu 
šéfredaktorky Tekovských novín týkajúcu sa periodicity Tekovských novín.



Primátor mesta  - uviedol, že to preverí. 
Branislav  Varga  –  reagoval  na  vyjadrenie  poslanca  Chládeka  o oprave  chodníka  pred 
cintorínom a zdôraznil, že sa určujú priority a chodník sa opraví, ak bude vhodný čas.
JUDr. Vozárová  – reagovala na vyjadrenia poslanca Chládeka k obstarávaniu zhotoviteľa 
diela  na  Štvorlístok  a informovala,  že  v pondelok  sa  uskutoční  rokovanie  s firmou 
o možnostiach realizácie tejto stavby.
Poslanec  Šepták  –  uviedol,  že  bol  oslovený  redaktorkou  nemenovaného  periodika 
v súvislosti s funkciou riaditeľa Mestskej nemocnice na protiprávny stav na vykonávanie tejto 
funkcie. Zdôraznil, že pán Grujbár nemôže vykonávať funkciu riaditeľa Mestskej nemocnice 
a byť aj konateľom súkromnej spoločnosti a podľa súčasného výpisu z Obchodného registra 
je  naďalej  konateľom v uvedenej  spoločnosti.  Požiadal  pána  Grujbára  o vysvetlenie  tejto 
situácie.
Michal Grujbár – požiadal poslanca Šeptáka o stretnutie, nakoľko potrebné doklady nemá 
momentálne k dispozícií.

K     bodu 10  
Riešenie technickej situácie tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce ( návrh na zmenu rozpočtu, schválenie čerpania 
finančných prostriedkov)

Primátor mesta – požiadal povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu 
k predloženému návrhu.
Michal  Grujbár  – sa vyjadril,  že  v Mestskej  nemocnici  došlo  k výraznému technickému 
zhoršeniu zariadení kotolne. Zo strany nemocnice boli oslovené firmy, ktoré by zrealizovali 
rekonštrukčné práce.
Ivan  Laktiš  –  vysvetlil  situáciu  tepelného  hospodárstva  Mestskej  nemocnice,  navrhol 
decentralizáciu celej kotolne, s tým, že by sa začalo s interným oddelením. 
Poslanec Galaba  – navrhol,  aby bol materiál  najskôr prerokovaný na finančnej komisii  a 
komisii  správy  majetku  mesta  a  do  Mestského  zastupiteľstva  predložiť  by  sa  predložil 
komplexný materiál.
Michal Grujbár – sa vyjadril, že v spolupráci s energetikom mesta bude materiál doplnený 
a predložený  do  najbližšieho  Mestského  zastupiteľstva.  Ďalej  upozornil  na  problém  s 
prasknutou  nádržou,  z ktorej  vyteká  cca  1000  litrov  vody  denne  a  ktorý  je  potrebné 
bezodkladne riešiť.
Poslanec Hollý  – sa stotožnil s názorom poslanca Galabu, navrhol kotolňu decentralizovať 
a riešiť po jednotlivých pavilónoch. 

Poslanci  Hollý,  Galaba,  Boršč  diskutovali  o možnostiach  a návrhoch  riešenia  tepelného 
hospodárstva Mestskej nemocnice.

Poslanec  Rumanko  –  uviedol,  že  keďže  ide  o veľkú  sumu  peňazí  malo  by  sa  detailne 
pristúpiť  k tomuto  problému.  Položil  otázku  na  vedenie  mesta,  Ing.  Szobiovú  a riaditeľa 
Mestskej nemocnice, čo je s úverom vo výške 1,3 mil. €, ktoré mesto zobralo na oddĺženie 
nemocnice a či nemocnica spláca tento úver.
Michal  Grujbár  – uviedol,  že  spomínaný  úver  zobralo  mesto  v roku 2010 na  oddlženie 
nemocnice z dlžôb voči štátu a súkromným dodávateľom.
Ing. Szobiová –  uviedla, že na základe uznesenia bol úver vo výške 1,3 mil.  € prijatý na 
reštrukturalizáciu majetku mesta, s tým že budú uhradené záväzky nemocnice a nemá znalosť, 
že bolo prijaté uznesenie, že nemocnica má  splácať tento úver.
JUDr. Vozárová – uviedla, že príspevková organizácia si nemohla zobrať úver, tak si úver 



zobralo mesto. Spomínaný úver bol použitý na splácanie nedoplatkov v Sociálnej poisťovni. 
Poslanec Husár – navrhol, aby riaditeľ Mestskej nemocnice vypracoval projekt ako sa bude 
havarijný stav kotolne riešiť, aké budú jednotlivé kroky. Taktiež navrhol materiál predložiť do 
príslušných komisií a na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Škvarenina, Hollý, Husár, Tonkovič, Hritz, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 11  
Potvrdenie uznesenie č. 363/2012 

Primátor  mesta  –  požiadal  predkladateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informáciu 
k predloženému návrhu.

Poslanec Galaba – uviedol, že ide o uznesenie, ktoré bolo prijaté na 17. MsZ konanom dňa 
24.8.2012 a bolo primátorom mesta nepodpísané. 
JUDr.  Vozárová  –  sa  vyjadrila,  že  primátor  mesta  pozastavil  uznesenie,  nakoľko  sa 
domnieva,  že  odporuje  zákonu  o obecnom zriadení.  Zdôraznila,  že  v prípade,  že  poslanci 
Mestského zastupiteľstva potvrdia uznesenie bude prijaté ustanovenie rokovacieho poriadku 
v rozpore so zákonom, nakoľko sa zasahuje do výhradnej kompetencie primátora.
Poslanec  Galaba  –  požiadal  JUDr.  Vozárovú  o vysvetlenie  a citoval  z pozastavenia 
uznesenia č. 363/2012.
JUDr. Vozárová – podala vysvetlenie poslancovi Galabovi.

Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 12 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Lisý, Uhrinová, 
Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 ( Babocká, Hollý, Husár, Hritz, Tonkovič )
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 12   
Novelizácia č.3 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce (mat č.1-17MR/2012)

Primátor mesta -  uviedol,  že Mestská rada prerokovala novelizáciu  č.3 VZN č.1/2010 a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mgr.  Danušu  Hollú,  vedúcu  oddelenia  škôl  a  školských  zariadení,  aby  podala 
informáciu k predloženému návrhu.



Mgr. Hollá – uviedla,  že VZN o určení  dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 
bolo  prerokované  a schválené  na  13.  zasadnutí  MsZ  v Zlatých  Moravciach  uznesením č. 
251/2012.  Uznesením  č.  239/2012  bola  schválená  zmena  rozpočtu  mesta  tak,  aby  sa 
zohľadnili  reálne  príjmy a celková konsolidácia  rozpočtu  na rok 2012.  Z tohto  dôvodu je 
potrebné  novelizovať  VZN  č.  1/2010  o určení  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny 
rok 2012 pre všetky školy a školské zariadenia v meste Zlaté Moravce. Z dôvodu nižšieho 
prísunu finančných prostriedkov z podielových daní bolo potrebné upraviť a zreálniť rozpočet 
škôl a školských zariadení v celkovej sume o 33 649 € .

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanci Klučiar, Šepták mali pripomienky k predloženému návrhu.

Mgr. Hollá – podala vysvetlenie poslancom.

Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Lisý, Uhrinová, Vicianová, 
Petrovič, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Husár )
Nehlasoval: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 13   
Novelizácia č. 4 VZN č.1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v meste 
Zlaté Moravce (mat č.2-17MR/2012)

Primátor mesta  - uviedol, že Mestská rada prerokovala novelizáciu č. 4 VZN č.1/2004 a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mgr.  Danušu  Hollú,  vedúcu  oddelenia  škôl  a  školských  zariadení,  aby  podala 
informáciu k predloženému návrhu.

Mgr. Hollá – uviedla, že zo zákona č. 596/2003 vyplýva, že každá obec musí mať určené 
školské  obvody.  Mesto  Zlaté  Moravce  má  vytvorené  obvody pre  základné  školy  v meste 
a školské obvody pre základné školy, ktoré nemajú základnú školu alebo majú základnú školu 
pre  ročník  1.  -4..  Je  vytvorený  školský obvod pre  Obec Zlatno,  Mankovce  a Martin  nad 
Žitavou pre ročník 5.-9.. Obec Hosťovce mala od 1.9.2008 zriadenú školu s 1. – 4. ročníkom, 
pre  nízky  počet  žiakov  požiadala  starostka  obce  o vyradenie  tejto  školy  zo  siete  škôl 
a školských  zariadení  k 1.9.2012.  Z tohto  dôvodu  budú  žiaci  na  základe  dohody  medzi 
mestom Zlaté Moravce a obcou Hosťovce navštevovať základné školy v meste. V školskom 
roku 2012/2013 v Základnej škole Volkovce neotvorili ôsmy ročník a tak žiaci z obce Čierne 
Kľačany budú v školskom roku 2012/2013 na základe dohody medzi mestom Zlaté Moravce 
a obcou Čierne  Kľačany plniť  povinnú školskú dochádzku  v základných  školách  v meste. 
Školské  obvody  je  potrebné  schváliť  z dôvodu,  že  pre  žiakov,  ktorí  dochádzajú  do  škôl 



v Zlatých  Moravciach  je  preplácané  cestovné  z prostriedkov  Ministerstva  školstva 
prostredníctvom Krajského školského úradu. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Lisý, Uhrinová, Vicianová, 
Petrovič, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 14  
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.5/2012 (mat č.3-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala, schválila návrh uznesenia a zobrala 
informáciu o zmene rozpočtu na vedomie a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k 
predloženému bodu.

Ing. Iveta Szobiová – uviedla, že v zmysle článku 12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté  Moravce  sa  predkladá  informácia  o zmene  rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.5  na 
základe  účelovo  určených  finančných  prostriedkov  poskytnutých  zo  štátneho  rozpočtu, 
z prostriedkov  z Európskeho  sociálneho  fondu  a spolufinancovanie  zo  štátneho  rozpočtu, 
finančných darov. Rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta dňa 29.6.2012. Do 
zmeny  rozpočtu  týmto  rozpočtovým  opatrením  boli  zapracované  finančné  prostriedky 
účelovo viazané, určené na bežné resp. kapitálové výdavky, nevyžadujúce súhlas Mestského 
zastupiteľstva  v súlade  s  §  14  Zák.  č.  538/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Hollý, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasoval: 1 ( Vicianová )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 



K     bodu 15   
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012 (mat č.4-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala, schválila návrh uznesenia, zobrala 
správu  o  plnení  rozpočtu  na  vedomie  a  odporučila  predložiť  na  zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k 
predloženej správe.

Ing.  Iveta Szobiová –  uviedla,  že Mesto Zlaté  Moravce k 30.6.2012 upravilo rozpočet  3 
rozpočtovými opatreniami, ktoré boli v súlade s § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  v znení  neskorších  predpisov  a v súlade  s čl.  12  Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. Rozpočet mesta Zlaté Moravce bol znížený 
v príjmovej aj vo výdavkovej časti o 2.589.196 € na celkovú výšku 7.184.581 €.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanci  Boršč,  Husár  a Šepták  mali  pripomienky  k predloženej  správe  a  požiadali 
o vysvetlenie čerpania niektorých položiek rozpočtu.
Ing. Szobiová – podala vysvetlenie k otázkam a pripomienkam poslancov.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 14 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Chládek, Rumanko )
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Hollý )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 16   
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Zlaté Moravce za I. polrok 2012 
(mat č.5-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala monitorovaciu správu, zobrala na 
vedomie a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k 
predloženej správe.

Ing. Iveta Szobiová – uviedla,  že monitorovanie výkonnosti,  teda priebežného sledovania 
plnenia  cieľov  a merateľných  ukazovateľov  programu  počas  obdobia  I.  polroka  2012 
spracovali  príslušní  správcovia rozpočtových kapitol.  Súčasťou monitoringu je hodnotenie 
cieľov a merateľných ukazovateľov aj za základné školy a základnú umeleckú školu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 15 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Hollý )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 17   
Návrh na konsolidovanú výročnú správu mesta Zlaté Moravce za rok 2011 (mat č.6-
17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala,  schválila  návrh  uznesenia  a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.

Ing. Iveta Szobiová – uviedla, že povinnosť zostaviť výročnú správu je pre mestá ustanovená 
v zákone  o účtovníctve  a to  v nadväznosti  na  povinnosť  overenia  individuálnej  účtovnej 
závierky  audítorom.  Konsolidovaná  výročná  správa  obsahuje  údaje  o hospodárení  mesta 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2011.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanci Petrovič a Klučiar upozornili na nesprávne údaje vo výročnej správe.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Rumanko, Madola )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 18   
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.6/2012 (mat č.7-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala,  schválila  návrh  uznesenia  a 
odporučila predložiť  na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v znení odporučení finančnej 
komisie.
Požiadal Ing. Ivetu Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.



Ing.  Iveta  Szobiová –  uviedla,  že  zmena  v rozpočte  sa  navrhuje  znížením  položky  na 
hokejbalového  ihrisko  nakoľko  podľa  výberového  konania  budú  náklady  nižšie  oproti 
plánovanému rozpočtu. Zvýšenie položky na výmenníkovú stanicu č. 3 na Duklianskej ulici 
sa navrhuje na financovanie projektových dokumentácií a prípravných prác. Finančná komisia 
odporučila použiť finančné prostriedky navrhované na rekonštrukciu výmenníkovej stanice na 
riešenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ Mojmírova.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Chládek – sa vyjadril k výstavbe betónovej plochy hokejbalového ihriska.
Primátor mesta – reagoval na vyjadrenie poslanca Chládeka. 
Poslanec Galaba  – uviedol, že finančná komisia navrhla finančné prostriedky presunúť na 
rekonštrukciu havarijného stavu na ZŠ Mojmírovej a z toho dôvodu súvisí aj jeho návrh na 
zrušenie uznesenia.
Primátor mesta – sa vyjadril, že situácia v ZŠ Mojmírova je vážna.

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu:

Za: 18 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Rumanko, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 19  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského strediska kultúry a 
športu, p.o. (mat č.8-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  správu  o  plnení  rozpočtu  a 
hospodárení  za  I.  polrok  2012  Mestského  strediska  kultúry  a  športu,  zobrala  správu  na 
vedomie a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Bc. Petra Kereša, povereného riaditeľa Mestského strediska kultúry a športu, aby 
podal informáciu k predloženej správe.

Bc.  Peter  Kereš –  uviedol,  že  všetky  informácie  boli  predložené  poslancom v písomnej 
správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 



vedomie.
K     bodu 20  
Návrh na úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o.  na rok 2012 (mat 
č.9-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh, schválila návrh uznesenia a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Bc. Petra Kereša, povereného riaditeľa Mestského strediska kultúry a športu, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu.

Bc.  Peter  Kereš –  uviedol,  že  všetky  informácie  boli  predložené  poslancom v písomnej 
správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 18 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Madola, Rumanko)
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 21  
Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na odstránenie nedostatkov 
v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.10-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, dala úlohu riaditeľovi 
prepracovať návrh opatrení a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Bc. Petra Kereša, povereného riaditeľa Mestského strediska kultúry a športu, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu.

Bc. Peter Kereš – uviedol, že boli nesprávne zaúčtované odpisy, nedostatok bol odstránený 
a odpisy preúčtované v mesiaci júl 2012.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Zástupca  primátora  –  uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  nariaďuje  opatrenie  zaúčtovať 
odpisy.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 22   
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc., p. o. (mat č.11-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  správu  o  plnení  rozpočtu  a 
hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. p.o., zobrala 
správu na vedomie a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Michala Grujbára, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu 
k predloženej správe.

Michal  Grujbár –  uviedol,  že  na  zasadnutí  finančnej  komisie  bol  požiadaný,  aby  bolo 
rozúčtované na jednotlivé strediská, čo bolo splnené.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Vicianová, Hollý, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 2( Rumanko, Chládek )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 23  
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p. o. na rok 
2012 (mat č.12-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  a schválila  návrh  uznesenia  a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Michala Grujbára, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu 
k predloženému návrhu.

Michal  Grujbár –  uviedol,  že  Mestská  nemocnica  má  upravený  rozpočet  vyšší  ako  bol 
pôvodne schválený.  Od 1.7.2012 sú  podpísané  zmluvy  so  zdravotnými  poisťovňami,  kde 
dôjde k navýšeniu platieb, ktoré budú použité na vykrytie platov zdravotných  pracovníkov a 
sestier stanovených zákonom.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 15 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, 
Petrovič, Klučiar, Vicianová, Hollý, Rumanko, Chládek )
Proti: 0 
Zdržali sa: 3( Madola, Šepták, Galaba )



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
K     bodu 24  
Návrh opatrení  Mestskej  nemocnice prof.  MUDr. Korca,  DrSc.,  p.  o.  na odstránenie 
nedostatkov v zmysle audítora za r. 2011 (mat č.13-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, dala úlohu riaditeľovi 
prepracovať návrh opatrení a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Michala Grujbára, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu 
k predloženému návrhu.

Michal Grujbár – uviedol, že audítor vytkol zaúčtovanie faktúry v nasledovnom období, išlo 
o administratívnu chybu a opatrenie bolo vykonané okamžite. Druhé opatrenie bolo  overenie 
úplnosti a správnosti vykazovania majetku mesta Zlaté Moravce, ako aj  možnosť overenia 
odpisov majetku a ocenenia opravných položiek a tvorby rezerv.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Zástupca primátora  – uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje  opatrenie  zaúčtovať 
vyúčtovaciu faktúru a opatrenie vypracovanie zoznamu hnuteľného majetku, ktorý bol v roku 
2004 pri vzniku príspevkovej organizácie prenajatý príspevkovej organizácií.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 25  
Správa o plnení  rozpočtu a hospodárení za  I.  polrok 2012 Službytu, m.p. (mat č.14-
17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  správu  o  plnení  rozpočtu  a 
hospodárení  za  I.  polrok  2012  Službytu,  m.p.,  zobrala  správu  na  vedomie  a  odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mgr.  Petra  Sendlaia,  povereného  riaditeľa  Službytu,  aby  podal  informáciu  k 
predloženej správe.

Mgr. Peter Sendlai – uviedol, že na zasadnutí finančnej komisii bolo doporučené dopracovať 
hlavne strediská a bližšie konkretizovať vzniknuté veci, čo bolo splnené do termínu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 15 ( Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, 
Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Vicianová, Hollý, Chládek )



Proti: 0 
Zdržali sa: 2( Rumanko, Madola )
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 26  
Návrh na úpravu rozpočtu Službytu, m.p. na rok 2012 (mat č.15-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  tento  návrh,  schválila  návrh 
uznesenia a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Petra Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, m.p., aby podal informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr. Peter Sendlai – podal informáciu k predloženej úprave rozpočtu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, 
Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Chládek, Vicianová, Hollý, Madola )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 27  
Návrh  opatrení  m.p.  Službyt  na  odstránenie  nedostatkov  v  zmysle  audítora  za  r. 
2011(mat č.16-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, dala úlohu riaditeľovi 
prepracovať návrh opatrení a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Petra Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, m.p., aby podal informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr.  Peter  Sendlai –  uviedol,  že  zostatok  neuhradených  pohľadávok k 31.12.2012 bude 
rozdelený na základe vekovej štruktúry do intervalov, ktoré vyjadrujú dni po lehote splatnosti 
a podľa toho sa uplatnia percentá tvorby opravných položiek.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 13 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, 
Vicianová, Hollý, Madola, Šepták )
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Rumanko, Chládek, Klučiar)



Nehlasovali: 2 ( Škvarenina, Galaba )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 28   
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Technických služieb, m.p.(mat 
č.17-17MR/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  správu  o  plnení  rozpočtu  a 
hospodárení  za  I.  polrok  2012  Technických  služieb,  m.p.,  zobrala  správu  na  vedomie  a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Braňa Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb, m.p., aby podal informáciu 
k predloženej správe.

Branislav Varga – podal informáciu k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Boršč – mal výhradu k položke cestovné výhrady, tovary a služby a mzdy z dôvodu 
ich prekročenia.
Branislav Varga –  vysvetlil,  že nakoľko bol rozpočet robený po prvý krát, tak sa nemalo 
z čoho vychádzať.
Poslanec  Galaba –  uviedol,  že  informácia  odznela  aj  na finančnej  komisii,  neboli  s tým 
spokojní a v materiáli mu chýba analytický rozpočet. Mal pripomienku k poznámke týkajúcej 
sa kvetinárstva a požiadal o vysvetlenie, či podnikateľská činnosť, ktorá bola zriadená bude 
trvale vykazovať stratu, ako je to uvedené v materiáli.
Ing. Szobiová  – vysvetlila, že odpisy sú nákladová položka v účtovníctve a pokiaľ výnosy 
nevykryjú všetky nákladové položky bude toto stredisko v strate.
Poslanci Chládek a Šepták sa vyjadrili k predloženej správe.
Poslanec Lisý –  navrhol  nájsť iné činnosti  do tejto  prevádzky,  ktoré budú ziskové alebo 
prevádzku zavrieť.
Branislav Varga – reagoval na vyjadrenie poslanca Lisého.
JUDr. Vozárová – upozornila, že náklady vznikli pri rekonštrukcii Župného domu a podľa 
jej názoru ide o investovanie do kultúrnej pamiatky.
Primátor mesta – uviedol, že zamestnanci mesta pracujú na projekte, aby sa mohla mesto 
uchádzať o finančné prostriedky z Nórskych fondov a iných fondov.
Hlavný kontrolór – reagoval na vyjadrenie poslanca Lisého a uviedol, že v prípade, že bude 
táto činnosť stratová musí vedúci organizácie urobiť opatrenia nato, aby bola do 31.12.2012 
zisková.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 11 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Hollý, Husár, Lisý, 
Petrovič, Klučiar)
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 ( Rumanko, Chládek, Tonkovič, Hritz)
Nehlasovali: 3 ( Babocká, Uhrinová, Vicianová )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 



vedomie.
K     bodu 29  
Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p.  na rok 2012 (mat č.18-
17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Braňa Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb, m.p., aby podal informáciu 
k predloženému návrhu.
Branislav Varga – uviedol, že návrh bol predložený v písomnej forme.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 12 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Hollý, Husár,  Petrovič, 
Klučiar, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Madola, Lisý, Rumanko)
Nehlasovali: 3 ( Babocká, Vicianová, Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 30  
Návrh opatrení Technických služieb mesta, m. p. na odstránenie nedostatkov v zmysle 
audítora za r. 2011 (mat č.19-17MR/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, dala úlohu riaditeľovi 
prepracovať návrh opatrení a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Braňa Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb, m.p., aby podal informáciu 
k predloženému návrhu.

Branislav Varga – podal vysvetlenie k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Škvarenina  – uviedol, že Mestské zastupiteľstvo nariaďuje opatrenie, na základe 
overenia  rozpočtového  hospodárenia  zachyteného  v poznámkach  účtovnej  závierky  sa 
konštatuje,  že  príjmy  bežného  rozpočtu  nezodpovedajú  skutočnosti.  Vykázaný  výsledok 
rozpočtového hospodárenia je nesprávne vyčíslený o 214 000 €.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 11 ( Škvarenina, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, 
Petrovič, Chládek )
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Rumanko, Klučiar )
Nehlasovali: 4 (Madola, Hollý, Babocká, Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 31   
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb mesta, 
m. p. (mat č.21-18MZ/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  správu  o  plnení  rozpočtu  a 
hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb mesta, m.p., zobrala správu na vedomie 
a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mariána  Tomajku,  riaditeľa  Záhradníckych  služieb  mesta,  m.p.,  aby  podal 
informáciu k predloženej správe.

Marián Tomajko – podal informáciu k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 32  
Návrh na úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 2012 (mat č.22-
18MZ/2012)

Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, schválila uznesenie a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mariána  Tomajku,  riaditeľa  Záhradníckych  služieb  mesta,  m.p.,  aby  podal 
informáciu k predloženému návrhu.
Marián Tomajko – podal informácie k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Škvarenina, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 33  
Návrh  opatrení  Záhradníckych  služieb  mesta,  m.  p.   na  odstránenie  nedostatkov  v 
zmysle audítora za r. 2011 (mat č.23-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala tento návrh, dala úlohu riaditeľovi 
prepracovať návrh opatrení a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mariána  Tomajku,  riaditeľa  Záhradníckych  služieb  mesta,  m.p.,  aby  podal 
informáciu k predloženému návrhu.
Marián Tomajko – podal vysvetlenie k návrhu opatrení.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení v znení opatrení:

Za: 15 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina, Hollý, 
Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasovali: 2 ( Husár, Vicianová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh opatrení bol schválený.

K     bodu 34  
Správa  o  plnení  rozpočtu  Základnej  školy  Mojmírova  za  I.  polrok  2012  (mat  č.24-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala správu o plnení rozpočtu Základnej 
školy Mojmírova za I.  polrok 2012, zobrala správu na vedomie a odporučila predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Danušu Hollú, vedúcu škôl a školských zariadení,  aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr. Danuša Hollá – podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
    
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Vicianová, 
Hollý, Madola, Šepták, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.



K     bodu 35  
Správa  o  plnení  rozpočtu  Základnej  školy  Pribinova  za  I.  polrok  2012  (mat  č.25-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala správu o plnení rozpočtu Základnej 
školy Pribinova za  I.  polrok  2012,  zobrala  správu na  vedomie  a  odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Danušu Hollú, vedúcu škôl a školských zariadení,  aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr. Danuša Hollá – podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Vicianová, 
Hollý, Madola, Šepták, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba )
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 36  
Správa  o  plnení  rozpočtu  Základnej  školy  Robotnícka  za  I.  polrok  2012  (mat  č.26-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala správu o plnení rozpočtu Základnej 
školy Robotnícka za I.  polrok 2012, zobrala správu na vedomie a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Danušu Hollú, vedúcu škôl a školských zariadení,  aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr. Danuša Hollá – podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 17 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Vicianová, 
Hollý, Madola, Šepták, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 



vedomie.
K     bodu 37  
Správa  o  plnení  rozpočtu  Základnej  umeleckej  školy  za  I.  polrok  2012  (mat  č.27-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala správu o plnení rozpočtu Základnej 
umeleckej  školy za I.  polrok 2012,  zobrala  správu na vedomie  a  odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Mgr. Danušu Hollú, vedúcu škôl a školských zariadení,  aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.

Mgr. Danuša Hollá – podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Petrovič, Vicianová, 
Hollý, Madola, Šepták, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Husár )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 38  
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie „ Mestské služby mesta Zlaté Moravce

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec  Galaba  – sa  vyjadril,  že  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje  zriadiť  jednu 
príspevkovú organizáciu, ktorá by zastrešovala činnosti pod jedným vedením organizácie, čím 
by sa značne práce skoordinovali, zlacneli a boli by účinnejšie kontrolované, odstránili by sa 
duplicitné činnosti, čím sa znížia aj nákladové položky. Súčasný stav je naďalej neúnosný aj 
po legislatívnej a právnej stránke, o čom svedčia aj správy nezávislých audítorov za obdobie 
2010  a 2011,  ktoré  vyjadrujú  niektoré  záporné  a podmienené  stanoviská.  Postupne  by  sa 
mohol  zlepšiť  aj  strojový  a vozový  park  organizácie,  účelnejšie  nakladanie  s hmotným 
a nehmotným majetkom potrebným na činnosť organizácie. Navyše občania takto budú môcť 
svoje požiadavky, podnety, sťažnosti nahlasovať do jedného centra. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Hollý – uviedol, že v predloženom návrhu mu chýba štruktúra podniku, podrobné 
rozpracovanie materiálu a finančný plán.
Poslanec Galaba –  sa vyjadril,  že kandidáti  na funkciu riaditeľa by mali  predložiť návrh 
koncepcie fungovania a rozvoja organizácie v tlačovej podobe.
Poslanec  Rumanko  –  sa  vyjadril  k vypracovaniu  štruktúry  nového  podniku,  ktorú 



pripravoval team za bývalého prednostu Ing. Jamricha.
JUDr.  Vozárová  –  uviedla,  že  nakoľko  bol  návrh  doplnený  na  zasadnutí  zastupiteľstva 
nebolo možné si materiál preštudovať.

Poslanec Galaba a JUDr. Vozárová diskutovali o predloženom návrhu.

Zástupca primátora Ing.  Škvarenina –  sa vyjadril,  že  v minulosti  prezentoval  návrh na 
vytvorenie oddelenia kultúry na Mestskom úrade a upozornil, že v predloženom uznesení je 
nešťastne zadefinované, že odporúča primátorovi mesta vytvoriť oddelenie kultúry a športu na 
Mestskom úrade. Položil otázku, že čo sa stane, keď toto oddelenie sa nevytvorí.
Poslanec Galaba – sa vyjadril, že ide o odporučenie poslancov a je na rozhodnutí primátora 
čo urobí.
Primátor mesta – sa vyjadril, že nakoľko mechanizačné zariadenia v mestských podnikoch 
sú v zlom technickom stave navrhol, aby do nového podniku vstúpil investor, ktorý by vložil 
do podniku finančné prostriedky.
Poslanec  Galaba  –  navrhol  do  uznesenia  doplniť  členov  výberovej  komisie  v zložení: 
členovia Mestskej rady, poslanec Hollý a poslanec Rumanko. 
Poslanec Hollý – navrhol doplniť do komisie právničku Mestského úradu.
Marián Tomajko – mal výhradu, že pri transformácií mestských podnikov, ktorá sa riešila 
minulý  rok  na  Mestskom zastupiteľstve  neboli  do  návrhu  organizačnej  štruktúry  nového 
podniku zaradení zamestnanci Záhradníckych služieb mesta.

Primátor mesta – dal hlasovať o udelení slova pre občana Kabáta:

Za: 6 ( Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Hollý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 10 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Husár, Lisý, Uhrinová, 
Rumanko ) 

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu:

Za: 14 (  Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Hollý, Uhrinová, 
Vicianová, Lisý, Petrovič, Klučiar, Škvarenina )
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Husár, Hritz, Tonkovič )
Nehlasovala: 1 ( Babocká )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Poslankyňa Uhrinová –  podala návrh,  aby členmi výberovej komisii  boli  všetci  poslanci 
Mestského zastupiteľstva.
Poslanec Galaba – stiahol z návrhu uznesenia v bode d) „že výberová komisia bude zložená 
z členov Mestskej rady a poslanca Hollého a poslanca Rumanku“.
Zástupca  primátora  Ing.  Škvarenina  –  navrhol  do  návrhu  uznesenia  pridať  bod  e) 
„výberová komisia bude zložená zo všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva“.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola. Hollý, 
Hritz, Husár, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar )



Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 ( Babocká )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 39  
Návrh na zriadenie spoločnosti „Službyt Zlaté Moravce, s.r.o.“

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec  Galaba  –  sa  vyjadril,  že  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje  zrušiť  príspevkovú 
organizáciu  Službyt  Zlaté  Moravce,  mestský  podnik,  a  zriadiť  spoločnosť  Službyt  Zlaté 
Moravce,  s.  r.  o.  Podľa § 21 ods.  2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej  správy č. 
523/2004 Z.  z.  je  príspevková organizácia  právnická osoba obce,  ktorej  menej  ako 50 % 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. 
Službyt  Zlaté  Moravce,  mestský podnik, uvedené zákonné kritérium nespĺňa po dvoch po 
sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch. V zmysle § 21 ods.12 zákona č. 523/2004 Z. z. je 
zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný zrušiť ju k 31. decembru toho roka, v ktorom 
zistí,  že  tržby príspevkovej  organizácie  nepokrývajú jej  výrobné náklady menej  ako 50% 
počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Hollý – uviedol, že ide o problém, ktorý sa rieši už niekoľko rokov a položil otázku, 
čo sa urobí s dlhmi po neplatičov.
JUDr.  Vozárová  –  upozornila,  že  spoločnosť  s ručením  obmedzeným  nemôže  byť 
nástupníckou  organizáciou.  Pri  zrušení  príspevkovej  organizácie  prejdú  všetky  práva 
a povinností zo zákona na zriaďovateľa, t.j. dlhy a pohľadávky, ktoré má Službyt prejdú na 
mesto. 
Mgr. Sendlai  – zdôraznil,  že  hlavnou činnosťou Službytu  je  správcovstvo s jednotlivými 
bytovkami na základe zmlúv, je dôležité zvážiť, či nájomníci bytoviek podpíšu zmluvy so 
spomínanou s.r.o.-čkou. Ďalej upozornil na možný problém s rómskymi bytovkami, na ktoré 
dopláca mesto. Navrhol do komisie prizvať zástupcov Službytu.
Poslanec Galaba – uviedol, že v zmysle § 21 ods.12 zákona č. 523/2004 Z. z. je zriaďovateľ 
príspevkovej organizácie povinný zrušiť ju k 31. decembru toho roka, v ktorom zistí, že tržby 
príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady menej ako 50% počas najmenej 
dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich.
Poslanec Galaba – stiahol pôvodný návrh.

Poslanec Galaba –  navrhol znenie uznesenia „ Mestské zastupiteľstvo ukladá  prednostovi 
Mestského  úradu  predložiť  v termíne  do  08.11.2012  návrh  na  riešenie  transformácie 
mestského podniku Službyt, príspevkovej organizácie v súlade so zákonom 523/2004 Z.z.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Rumanko, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Hollý, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 2 ( Lisý, Babocká )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 40  
Návrh  na  výberové  konanie  riaditeľa  príspevkovej  organizácie  „Mestská  nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec  Galaba  –  uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  má  na  zreteli  transparentný  chod 
nemocnice.  Berie vážne fakt skreslenia výsledku hospodárenia organizácie,  skutočnosť, že 
účtovná  závierka  Záverečného  účtu  pre  rok  2011  neposkytuje  pravdivý  a verný  obraz 
finančnej  situácie  účtovnej  jednotky.  Uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  vyslovuje 
nespokojnosť s ekonomickým  a hospodárskym chodom nemocnice, s niektorými výdavkami 
a neriešením situácie nehmotného majetku, stavu budov. Poslanci MsZ v Zlatých Moravciach 
sú  jednoznačne   za  zachovanie  nemocnice,  jej  efektívnejší  chod  a serióznu  spoluprácu 
s vedením tejto inštitúcie. Navrhol do návrhu uznesenia doplniť, že výberová komisia bude 
zložená zo všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva,  1 zástupca odborovej organizácie 
Mestskej  nemocnice  a 1  zástupca  z radov  odborníkov  na  problematiku  zdravotníckeho 
zariadenie z radov zamestnancov Mestskej nemocnice. Ďalej doplnil do návrhu uznesenia, že 
„MsZ doporučuje  predsedníčke  sociálno-  zdravotnej  komisie  pri  Mestskom zastupiteľstve 
v Zlatých  Moravciach  Mgr.  Denise  Uhrinovej  predložiť  najneskôr  do  prvého  zasadnutia 
výberovej  komisie  po prerokovaní  so zamestnancami  Mestskej  nemocnice  členov komisie 
z radov zamestnancov nemocnice a odborov“.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu:

Za: 15 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Hollý, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2  ( Škvarenina, Lisý )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 41  
Návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec Galaba – sa vyjadril, že poslanci Mestského zastupiteľstva podporujú rozvoj mesta 
a jeho  aktivít,  ak  sú  výsledkom  logickej,  koncepčnej,  cielenej,  transparentnej  činnosti 
a produktom  odborných  riešení  uľahčujúcich  chod,  život  mesta  Zlaté  Moravce.  Úsilím 
poslancov je založiť organizáciu, ktorá prostredníctvom odborníkov a s dobrým manažovaním 
bude  napĺňať  hlavné  ciele  činnosti  stanovené  uzneseniami  MsZ  a hlavne  pružnejšie  ich 
uvádzať  do  praxe.  V zmysle  zákona o obecnom zriadení  č.369/1990 Z.  z.  sú  MsZ najmä 
vyhradené  :  schvaľovať  rozpočet  a jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho  čerpanie,  schvaľovať 
územný  plán  mesta  alebo  jeho  časti,  koncepcie  rozvoja  mesta,  zriaďovať  organizácie 
a uznášať sa na nariadeniach. Ďalej navrhol doplniť v bod f) členmi výberovej komisie budú 
všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Hollý – sa vyjadril, že činnosti tejto rozpočtovej organizácie by mali zabezpečovať 
oddelenia  Mestského  úradu.  Uviedol,  že  je  nelogické,  že  na  jednej  strane  sa  chcú  šetriť 
financie zlúčením mestských podnikov a na druhej strane vytvárať novú organizáciu.
JUDr. Vozárová – apelovala na poslanca Galabu, že z dôvodu tak závažných materiálov nie 
je možné z časového hľadiska pripraviť materiály do najbližšieho Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – vyjadril názor k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová  – upozornila, že sa začína spracovávať rozpočet na rok 2013 a tieto všetky 
skutočnosti  musia  byť  prenesené  do  rozpočtu.  Uviedla,  že  nová  organizácia  bude  plne 
rozpočtovaná a v prípade schválenia novej organizácie treba vedieť, či bude mesto nato mať.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 10 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Klučiar, Vicianová, 
Uhrinová, Lisý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 ( Hollý, Husár, Hritz, Tonkovič, Petrovič )
Nehlasovali: 2  ( Šepták, Babocká )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 42  
Návrh  na  zriadenie  Mestskej  mediálnej  rady  a periodickej  tlače  „Zlatomoravecké 
noviny“

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.



Poslanec Galaba –  uviedol,  že mediálna politika mesta musí zahŕňať aj  ostatné dostupné 
formy  informovanosti  vrátane  printového  periodika,  webovej  stránky,  reklám  a iných 
vhodných druhov mediálnych techník v prospech objektivity informovať občanov pravdivo. 
Z uvedeného dôvodu zriaďuje stály poradný orgán pri MsZ v Zlatých Moravciach – Mestskú 
mediálnu radu. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanec Galaba – navrhol do uznesenia doplniť zloženie a počet členov Mestskej mediálnej 
rady: 4 poslanci MsZ a 3 občania a doplniť bod d).

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 12 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Madola, Šepták, Klučiar, Vicianová, 
Uhrinová, Lisý, Husár )
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Hollý, Hritz, Tonkovič)
Nehlasovali: 1  ( Šepták )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 43  
Odporúčanie  Mestského  zastupiteľstva  v Zlatých  Moravciach  primátorovi  mesta 
Petrovi Lednárovi predkladať informatívnu správu o činnosti primátora

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec Galaba – sa vyjadril, že mestské zastupiteľstvo má právomoc v zmysle Zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení a Zákona  č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest opätovne raz do roka prerokovať plat primátora 
a tak chce pri tomto rozhodnutí vychádzať aj z podkladov o jeho aktivite a činnosti a hlavne 
občania majú právo byť informovaní o jeho činnosti. Z tohto dôvodu Mestské zastupiteľstvo 
odporúča primátorovi, aby tieto informácie predkladal. Uviedol, že tento návrh je predkladaný 
na základe situácie, ktorá vznikla na minulom Mestskom zastupiteľstve.

Primátor  mesta  –  reagoval  na  návrh  poslanca  Galabu  a navrhol,  aby  poslanci  taktiež 
predkladali správu o svojej činnosti.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanci Galaba a Hollý vyjadrili názory k predloženému bodu.

JUDr. Vozárová –  upozornila,  že v prípade niektorých obchodných rokovaní,  aj  započaté 
obchodné rokovania a obchodní partneri sú predmetom obchodného tajomstva.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:



Za: 13 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Husár, Petrovič, 
Klučiar, Vicianová, Uhrinová, Lisý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Hollý, Hritz, Tonkovič )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 44   
Návrh  na  prevzatie  úveru  na  financovanie  investičných  akcií  mesta  (mat  č.28-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Ing.  Szobiovú,  vedúcu  oddelenia  financií  a  rozpočtu,  aby  podala  informáciu  k 
predloženému návrhu.

Ing.  Iveta  Szobiová –  uviedla,  že  na  júnovom Mestskom  zastupiteľstve  bolo  schválené 
uznesenie,  kde  bolo  uložené  primátorovi  mesta  vyzvať  bankové  subjekty  na  predloženie 
indikatívnych  ponúk  úverového  financovania  do  výšky  1  mil.  €  a bola  určená  6-členná 
komisia, ktorá mala prehodnotiť tieto ponuky. Komisia odporučila prijať úver vo výške 1 mil. 
€ zo VÚB na 10 rokov. Investičné akcie, ktoré budú prefinancované z úveru budú predmetom 
schválenia na dnešnom zastupiteľstve.
Poslanec Rumanko – sa vyjadril, že na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci 
prerokovali zmeny kapitálového a bežného rozpočtu. Bolo prijaté uznesenie, v ktorom bolo 
uložené organizáciám predložiť úpravy rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 
do termínu 31.7.2012. S opatrením boli prijaté správy o hospodárení organizácií za rok 2011 
s výhradami  a uložili  pripraviť  opatrenia  riaditeľov  v zmysle  pripomienok  audítorov 
a poslancov. Boli prijaté opatrenia na zvýšenie príjmov rozpočtu, ale nie sú známe návrhy na 
vysporiadanie so závermi audítorov a NKÚ a nie sú objasnené niektoré výdaje. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Poslanci Galaba, Škvarenina, Rumanko, Husár, Hollý, Tonkovič, Hritz sa vyjadrili k návrhu 
na prevzatie úveru.
Poslanec Šepták – sa vyjadril, že nesúhlasí, aby boli z úveru financované akcie, ktoré už boli 
zrealizované.  Ďalej  uviedol,  že  od  vedenia  mesta  očakával,  že  bude poslaneckému zboru 
predostrené ako sa zaručuje transparentnosť a aké organizačné opatrenia sa urobia.

Poslanec Rumanko – položil otázku, či by sa nedalo rátať v rozpočte s príjmami z odpredaja 
bytov na Tekovskej ulici a odpredaja dubiózneho majetku. 
Ing. Mesková  – uviedla,  že na zasadnutí  komisie  správy mestského majetku bol materiál 
predostretý  členom komisie,  aby  sa  vyjadrili  k jednotlivým nehnuteľnostiam a nakladaniu 
s týmito  nehnuteľnosťami.  Odporučenie  komisie  bol  iba  návrh  na  odpredaj  budovy  na 
Sládkovičovej  a na  Viničnej.  V prípade  Duklianskej,  Centra  Žitava  bol  návrh,  aby  sa 
celoročný výťažok z nájmu investoval do opravy týchto nehnuteľností.
Poslanec Husár – položil otázku Ing. Szobiovej, či mesto znesie úverové zaťaženie. 
Ing. Szobiová – uviedla, že sa ide tvoriť rozpočet na rok 2013 a v prípade neschválenia úveru 
bude v kapitálových výdavkoch nula.
Primátor mesta – uviedol, že úver by sa mohol splácať z peňazí z výberu parkovaného.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 7 ( Škvarenina, Babocká, Šepták, Hollý, Hritz, Husár, Tonkovič )
Proti: 0
Zdržali  sa: 11  (  Rumanko,  Chládek, Záchenský, Boršč,  Galaba,  Madola,  Lisý,  Uhrinová, 
Vicianová, Petrovič, Klučiar )

Primátor skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

Primátor  mesta  –  vyjadril  sklamanie  s postojom  poslancov  z dôvodu,  že  neschválili 
prevzatie úveru.

Zástupca  primátora  –  podal  procedurálny  návrh  na  prerušenie  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva a pokračovanie dňa 25.9.2012 o 15:00 hod. 

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu zástupcu primátora:
Za: 1 ( Škvarenina )
Proti: 12 (Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Uhrinová)
Zdržali sa: 0

K     bodu 45  
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z dôvodu 
hodného osobitého zreteľa pre spojenú školu, Janka Krála 39, Zlaté Moravce (mat č.29-
18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Mgr.  Danušu  Hollú,  vedúcu  oddelenia  škôl  a  školských  zariadení,  aby  podala 
informáciu k predloženému návrhu.

Mgr. Danuša Hollá – podala vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Do diskusie sa zapojili poslanci Madola, Klučiar, Husár, Tonkovič, Galaba a vyjadrili názory 
k zámeru prenájmu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za:  15  (  Babocká,  Madola,  Šepták,  Záchenský,  Chládek,  Rumanko,  Škvarenina,  Hollý, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Uhrinová, Vicianová, Petrovič )
Proti: 0
Zdržali sa: 2 ( Klučiar, Galaba )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 46  
Návrh na schválenie začatia  obstarávania zmien a doplnkov 4/2012 územného plánu 
mesta Zlaté Moravce (mat č.30-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Bc.  Nociara,  vedúceho  oddelenia  výstavby  a  komunálnych  služieb,  aby  podal 
informáciu k predloženému návrhu.

Bc. Štefan Nociar – uviedol, že Mestské zastupiteľstvo musí schváliť obstarávanie z dôvodu 
objednania obstarávateľky.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o udelení slova pre pána Šímu:

Za:  18  (  Babocká,  Galaba,  Madola,  Šepták,  Boršč,  Záchenský,  Chládek,  Rumanko, 
Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Pán Šíma –zástupca spoločnosti KANVOD požiadal, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo už 
konkrétne zmeny a doplnky 4/2012 a vyjadril sa, že je možné tieto zmeny a doplnky schváliť 
už  na  tomto  zasadnutí,  nakoľko  nejde  o podstatné  zmeny  ÚPN  a  že  je  to  v súlade 
s rozhodnutím Krajského stavebného úradu, ktorý potvrdil platnosť stavebného povolenia na 
stavbu  Obytný  súbor  na  Ďateliniskách.  Uviedol,  že  to  má  všetko  odkonzultované  s Ing. 
Jedlovským a že na základe takéhoto uznesenia MsZ bude Obytný súbor na Ďateliniskách 
skolaudovaný.  V prípade neskolaudovania stavby si  bude spoločnosť uplatňovať  od mesta 
náhradu za vzniknutú škodu.
V diskusii sa vyjadrili  zamestnanci oddelenia výstavby MsÚ ako aj  právnička MsÚ, ktorí 
uviedli,  že  je  potrebné  najprv  schváliť  začatie  obstarávanie  zmien  a doplnkov,  potom 
vyhotoviť  potrebnú  dokumentáciu  (t.j.  zmeny  a doplnky  ÚPN),  dať  ich  na  prerokovanie 
dotknutým orgánom a verejnosti a až následne je možné predložiť tieto zmeny a doplnky na 
schválenie zastupiteľstvu vo forme VZN. 

Poslanec Galaba – navrhol vypustiť z dôvodovej správy bod č.1, č.2.
Poslanec Madola – navrhol vypustiť z dôvodovej správy len kruhový objazd pri kostole.

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Madolu:

Za:  13  (  Škvarenina,  Babocká,  Boršč,  Šepták,  Záchenský,  Galaba,  Hollý,  Husár,  Hritz, 
Tonkovič, Lisý, Petrovič, Klučiar )
Proti: 1 ( Rumanko)
Zdržali sa: 4 ( Chládek, Uhrinová, Vicianová, Madola )



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta  – prehlásil,  že  predchádzajúce  hlasovanie  bolo zmätočné a  dal  hlasovať 
o novom návrhu uznesenia:

Za: 11 ( Škvarenina, Babocká, Galaba, Boršč, Záchenský, Hollý, Husár, Hritz, Lisý, Petrovič, 
Klučiar )
Proti: 1 ( Rumanko)
Zdržali sa: 3 ( Vicianová, Uhrinová, Tonkovič )
Nehlasovali: 2 ( Chládek, Šepták )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Poslanec  Galaba –  mal  výhrady ku zmluve  o dielo  so  spoločnosťou Eagle,  v ktorom sa 
zhotoviteľ zaviazal vykonať pre mesto návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Zlaté 
Moravce.

Primátor mesta – dal hlasovať za udelenie slova pre Ing. Lisú:

Za: 18 ( Madola, Galaba, Babocká, Šepták, Boršč, Záchenský, Chládek, Škvarenina, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Hollý, Rumanko )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Ing. Lisá – vyjadrila názor ku zmenu územného plánu v časti Ďateliniská.

Poslanec  Petrovič  –  uviedol,  že  členovia  výboru  mestskej  časti  sa  pozitívne  vyjadrili 
k výstavbe bytového domu. Navrhol uznesenie schváliť, preveriť tento stav a pokiaľ sa zistí 
problém uznesenie nepodpísať.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za:  12  (  Chládek,  Záchenský,  Boršč,  Škvarenina,  Galaba,  Babocká,  Hollý,  Hritz,  Lisý, 
Petrovič, Tonkovič, Klučiar )
Proti: 1 ( Rumanko)
Zdržali sa: 5 ( Husár,  Uhrinová, Vicianová, Madola, Šepták)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

  
K     bodu 47  
Zrušenie uznesenia č. 331/2012

Primátor  mesta  –  požiadal  navrhovateľa  bodu  poslanca  Galabu,  aby  podal  informácie 
k predloženému návrhu.

Poslanec Galaba – podal vysvetlenie k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.



Zástupca primátora – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Madola, Galaba, Babocká, Šepták, Boršč, Záchenský, Chládek, Škvarenina, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Hollý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Rumanko )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 48  
Havarijný stav kanalizácie ZŠ Mojmírova – rekonštrukcia (mat č.32-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  Bc.  Štefana  Nociara,  vedúceho  oddelenia  výstavby  a  komunálnych  služieb,  aby 
podal informáciu k predloženému návrhu.

Bc. Štefan Nociar – podal informácie k predloženému návrhu.

Zástupca primátora – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Zástupca primátora – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Škvarenina, Boršč, Záchenský, Chládek, 
Rumanko, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Zástupca primátora mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 49  
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) 
- pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  277 m² pre Helenu Podhányiovú (mat č.33-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k predloženému bodu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:



Za: 17 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hollý, Madola, 
Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Husár, Šepták, Galaba, Vicianová )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 ( Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 50  
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) 
- pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  201 m² pre Ing. Richarda Molnára(mat č.34-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková - podala vysvetlenie k predloženému bodu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hollý, Madola, 
Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Husár, Šepták, Galaba, Vicianová )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 ( Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 51  
Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 
5001/1 (druh pozemku:  orná pôda) o výmere cca 107,20 m² pre JUDr. Igora Ďuráčka a 
Róberta Ďuráčka (mat č.35-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.
Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k predloženému bodu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:



Za: 15 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hollý, Madola, 
Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Husár, Šepták )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 ( Uhrinová, Galaba, Vicianová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 52  
Návrh   na schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) -  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh 
pozemku:  ostatné plochy; o  výmere 29 m² pre Pavla Povodu a Máriu Povodovú (mat 
č.36-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.
Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k predloženému bodu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 16 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Husár, Šepták )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Galaba )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 53  
Návrh na schválenie zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce  -  č. parcely 
464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m² za nehnuteľný majetok, 
ktorý je  v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov → Vojtech Fintor,  r.  Fintor  a 
manželka   Jana  Fintorová -  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)   o   výmere  292 m 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.37-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková - podala vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 16 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Husár, Šepták )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Galaba )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 54  
Návrh  na schválenie  prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) a (LV č. 
3453)  →  prevodu  pozemku  č.  parcely   464/3  (druh  pozemku:  ostatné  plochy)    o  
výmere  224 m²  pre  Vojtecha Fintora  a manželku Janu Fintorovú, 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.38-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková - podala vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 16 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba, Husár )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Šepták )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 55  
Návrh  na  schválenie   zámeru    prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)   -   spôsobu prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 
1672 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  cca 62 m² pre Ladislava 
Blakčoriho a Xéniu Blakčoriovú (mat č.39-18MZ/2012)

Primátor mesta – uviedol,  že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila  predložiť  na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k bodu rokovania.



Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:
Za: 17 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Šepták, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba, Husár )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 56  
Návrh dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve – STARS, s.r.o.(IBV – Mlynský 
potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č.40-18MZ/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala,  schválila  návrh  uznesenia  a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal  JUDr.  Máriu  Vozárovú,  právničku  Mestského  úradu,  aby  podala  informáciu  k 
predloženému návrhu.

JUDr. Mária Vozárová – podala vysvetlenie k predloženému návrhu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Škvarenina, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko )
Nehlasoval: 1 ( Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 57  
Informácia hlavného kontrolóra mesta o uskutočnených kontrolách za 1. polrok 2012 a 
kontrole hospodárenia m.p. Technické služby za rok 2011 (mat č.41-18MZ/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala,  schválila  návrh  uznesenia  a 
odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Požiadal Ing. Borkoviča, hlavného kontrolóra mesta, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu.

Ing. Michal Borkovič – podal vysvetlenie k predloženému bodu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.



Poslanec Galaba –  podal návrh na doplnenie uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo ukladá 
kontrolórovi  mesta  preveriť  zmluvu o dielo  medzi  Mestom Zlaté  Moravce a spoločnosťou 
Eagle s.r.o. zo dňa 25.6.2012, zákonnosť a dodržiavanie podmienok zmluvy a oprávnenosť 
vyplatenia odmeny

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Lisý, Hritz, Husár, Hollý, Tonkovič, Škvarenina )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Uhrinová )

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie.

K     bodu 58  
Žiadosť  o  zakúpenie  plynofikovanej  rolby  na  úpravu  ľadovej  plochy  (mat  č.42-
18MZ/2012)

Primátor  mesta –  uviedol,  že  Mestská  rada  prerokovala  žiadosť,  požiadala  o  doplnenie 
správy  o  technickom  stave  rolby  a  odporučila  predložiť  na  zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva.
Požiadal Braňa Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb, m.p., aby podal informáciu 
k predloženému bodu.

Branislav Varga  - podal vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – dal hlasovať za vystúpenie pána Pánika.

Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Lisý, Hritz, Husár, Hollý, Tonkovič, Škvarenina )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 ( Uhrinová )

Pánik  –  uviedol,  že  upravovaním  ľadovej  plochy  so  súčasnou  rolbou  dochádza  k 
vylučovaniu  škodlivých  výfukových  plynov,  ktoré  boli  také  silné,  že  u detí  spôsobovali 
zdravotné problémy. Na základe uvedených skutočností požiadal v mene výboru Hokejového 
klubu o riešenie problému za deti, hokejistov a občanov Zlatých Moraviec.
Braňo  Varga  –  uviedol,  že  v prípade  zakúpenia  rolby  by  došlo  k zníženiu  nákladov  na 
prevádzku zimného štadióna.

Do diskusie sa zapojili poslanci Husár, Rumanko, Galaba, Šepták, Vicianová.

Vystúpil pán Miroslav Pisár, ktorý uviedol, že sa venuje hokeju už dlhšiu dobu, preveroval 
možnosti a poinformoval o ponukách.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hollý, Hritz)
Proti: 0 
Zdržali sa:  0

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú žiadosť zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.

K     bodu 59  
Návrh  na  schválenie  vecného  bremena  na  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  Mesta  Zlaté 
Moravce – č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: SPP – 
distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode a prejazde 
zamestnancov a vozidiel  oprávneného z vecného bremena za  účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Primátor mesta - požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 18 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Šepták, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba, Husár, Uhrinová )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 60  
Návrh  na  schválenie  vecného  bremena  na  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  Mesta  Zlaté 
Moravce – č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: SPP – 
distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode a prejazde 
zamestnancov a vozidiel  oprávneného z vecného bremena za  účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Zuzana Gábrišová)

Primátor mesta - požiadal Ing. Janu Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu.

Ing. Jana Mesková – podala vysvetlenie k bodu rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu.



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom uznesení:

Za: 18 ( Záchenský, Boršč, Babocká, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hollý, 
Madola, Šepták, Rumanko, Chládek, Klučiar, Škvarenina, Galaba, Husár, Uhrinová )
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 61
Vystúpenia občanov

Primátor  mesta –  vyzval  občanov,  ktorí  majú  záujem  vystúpiť  pred  Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo. 

Vystúpil občan Havetta, ktorý sa vyjadril ku oprave chodníka pri Žitave a navrhol spoluúčasť 
na  oprave  chodníka,  s tým  že  vlastníci  nehnuteľností  budú  financovať  materiál  a prácu 
zabezpečí mesto. Uviedol, že je ochotný zaplatiť za dlažbu pri jeho prevádzke. Ďalej navrhol 
zrušenie alebo skrátenie stánku, ktorý sa nachádza vedľa chodníka. 
Poslanec Chládek  – uviedol,  že  na komisii  dopravy sa členovia  vyjadrovali  a navrhovali 
možnosti  ako  riešiť  investície  do  komunikácií.  Prioritou  komisie  bolo  zrekonštruovať 
spomínaný chodník na ulici Hviezdoslavova od Lídl-a po most.
Poslankyňa Uhrinová – navrhla použiť zámkovú dlažbu zo Službytu.
Mgr. Sendlai – sa vyjadril, že dlažba nie je rovnakého druhu.
Primátor mesta – navrhol, aby sa majitelia prevádzok dohodli na zakúpení rovnakej dlažby.
Poslanec  Madola  –  navrhol,  aby  oddelenie  výstavby  dohodlo  stretnutie  s dotknutými 
prevádzkami.

K     bodu 62  
Rôzne

Primátor mesta – požiadal poslancov ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho predniesť.

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa nevyjadrili k predloženému bodu.

K     bodu 63   
Diskusia

Primátor mesta – sa spýtal, ak majú poslanci k tomuto bodu niečo môžu predniesť. 

Poslanec Boršč –  navrhol, aby prednosta Mestského úradu zabezpečil, aby sa do štruktúry 
nového podniku zahrnuli zamestnanci Záhradníckych služieb.
Primátor mesta – sa vyjadril, že to bude riešiť riaditeľ podniku.
JUDr. Vozárová - reagovala na návrh poslanca Boršča a uviedla, že nová organizácia bude 
nástupníckou organizáciou, preberie všetkých zamestnancov a zmenu organizačnej štruktúry 
bude riešiť riaditeľ podniku.



K     bodu 64   
Interpelácie poslancov

Primátor mesta – požiadal tých poslancov, ktorí chcú predložiť svoje interpelácie, aby sa 
prihlásili.

Poslanec Madola – interpeloval primátora mesta 
Uviedol,  že  na  rôznych  internetových  portáloch  sa  dočítal,  že  bola  podpísaná  dohoda  o 
spolupráci  medzi  Mestom Zlaté  Moravce  a spoločnosťou  Komplexná  centrálna  záchranná 
služba.  Vzhľadom  nato,  že  ju  nepozná,  požiadal,  aby  ju  dostali  poslanci  Mestského 
zastupiteľstva.  Položil  otázku,  čo pre mesto vyplýva  zo zmluvy,  aké sú povinnosti,  práva 
a v čom zmluva zaväzuje a  koľko bude mesto stáť. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že zo zmluvy nevyplývajú pre mesto žiadne finančné náklady. 
Ide o dohodu o spolupráci, kde táto záchranná služba ponúka mestu pomoc pri havarijných 
situáciách a živelných pohromách. 

Poslanec Husár – upozornil, že pri OD Tesco sa nachádza strom, na ktorom sú suché konáre, 
ktoré  treba  opíliť,  nakoľko  ohrozujú  autá  a chodcov.  Ďalej  uviedol,  že  v médiách  bola 
reportáž o plote, ktorý urobili občania so súhlasom mesta. Navrhol do budúcnosti vybudovať 
jednoduché ihrisko, lavičky a preliezky.

Poslanec Boršč – uviedol, že bol oslovený vlastníkmi bytov na ulici 1. mája 41, 43. Požiadal 
riaditeľa Technických služieb, aby zabezpečil vyčistenie cesty smerom na Radlinskú ulicu. 
Ďalej požiadal o opílenie konárov stromu nachádzajúceho sa pri spomínanej bytovke. 

Zástupca primátora – interpeloval riaditeľa Službytu
Požiadal o poskytnutie písomnej informácie o bytovom dome na Kalinčiakovej ulici, koľko 
mesačne platí do fondu opráv a aký je zostávajúci dlh z minulého roku.

Poslanec Rumanko –  uviedol, že už 3 krát interpeloval vedenie mesta, že koľko bude stáť 
mesto vypovedanie zmluvy so spoločnosťami Vego marketing a PPLA a na interpeláciu mu 
nebolo odpovedané.
JUDr. Vozárová – reagovala na vyjadrenie poslanca Rumanku a uviedla, že odpoveď na jeho 
interpeláciu mu zaslala v utorok po poštovej doručovateľke.

K     bodu 65   
Schválenie uznesenia

Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   o 
prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania.
Poslankyňa  Babocká –  uviedla,  že  všetky  uznesenia,  ktoré  boli  prerokované  k  bodom 
rokovania z 18. MsZ  konaného dňa 30. 9. 2012 boli premietané a postupne schvaľované 
Mestským zastupiteľstvom.



Uznesenie č. 364/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
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 18.zasadnutí MZ konanom 
dňa 20.09.2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 365/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
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 PharmDr. Ivonu Vicianovú   a p. poslanca Miroslava 
Záchenského

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 366/2012
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie  



Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
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. poslankyňu Eriku Babockú 
za členov: p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ivan Hritza

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta
 

Uznesenie č. 367/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Riešenie technickej situácie tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce (návrh na zmenu rozpočtu, schválenie čerpania 
finančných prostriedkov)
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o

a) technický stav tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc. Zlaté Moravce a návrhy na riešenie tohto stavu schválením použitia 
finančných prostriedkov

b) návrh na zmenu bežného rozpočtu mesta Rozpočtovým opatrením č. 7/2012 – na 
financovanie napájacej nádrže s odplyňovačom v Mestskej nemocnici

c) návrh na riešenie technickej situácie a rekonštrukcie tepelného hospodárstva Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce financovaním vo výške 
500 000 EUR.

b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o technickom stave tepelného hospodárstva Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 368/2012 – potvrdenie uznesenia č. 363/2012
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012



Potvrdenie uznesenia č. 363/2012 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých  
Moravciach konaného dňa 24.08.2012
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  18. zasadnutí MsZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 363 zo 17. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 24.08.2012, ktorým
s c h v a ľ u j e
zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v časti II. čl.4 
doplnenie nového bodu č.2.
Zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  ktoré  iniciuje  minimálne  1/3  poslancov  žiadosťou 
primátorovi  sa  zvolá  na  čas,  ktorý  je  uvedený  v žiadosti  o zvolanie  MsZ.  Ak  žiadosti 
o zasadnutie  MsZ  nie  je  uvedený  čas,  MR  v súčinnosti  s primátorom  rozhodne  o čase 
zasadnutia MsZ.
Doterajšie body 2. až 6. sa posúvajú a prečíslovávajú na 3. až . 7. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 369/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Novelizácia č. 3 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
novelizáciu č. 3 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce a 
s ch v a ľ u j e
novelizáciu č. 3 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce  

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

Uznesenie č. 370/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012



Novelizácia č. 4  VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v meste 
Zlaté Moravce pre obce Hosťovce a Čierne Kľačany.
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
novelizáciu č. 4  VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v meste Zlaté 
Moravce pre obce Hosťovce a Čierne Kľačany.
s c h v a ľ u j e
novelizáciu č. 4  VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v meste Zlaté 
Moravce pre obce Hosťovce a Čierne Kľačany.

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                             primátor mesta

Uznesenie č. 371/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2012 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2012
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2012 v zmysle ustanovenia § 14 
Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 372/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 



správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta
Uznesenie č. 373/2012 

z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za I. polrok 
2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za I. polrok 2012
b e r i e    n a    v e d o m i e 
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za I. polrok 2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 374/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
s c h v a ľ u j e  

a) konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
b) vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2011

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 375/2012 



z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6/2012 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6/2012
s c h v a ľ u j e  
zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 
6/2012 v zmysle  ustanovenia § 14 ods.  2 písm. a) Zák. č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov: 

  PR 10.1  FK 06.2.0.   710   Obstarávanie kapitál. aktív – Hokejbalové ihrisko    -  4.500,00 €
  PR 4.6  FK 06.2.0.   710   Obstarávanie kapitál. aktív – Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojmírova

+  4.500,00 €
V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 376/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského strediska kultúry a 
športu, p. o.
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského strediska kultúry 
a športu, p. o. 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského strediska kultúry 
a športu, p. o. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 377/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Návrh na úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o.  na rok 2012 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na rok 2012, ktorá je prílohou k 
uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta
Uznesenie č. 378/2012 

z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za r. 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za r. 2011
b e r i e   n a   v e d o m i e 
opatrenia Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za r. 2011 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 379/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc., p.o.
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, DrSc., p.o.
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, DrSc., p.o.



V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 380/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p.o. na rok 
2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p.o. na rok 2012
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p.o. na rok 2012, ktorá je 
prílohou k uzneseniu.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 381/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p. o. na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 
návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p. o. na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011
b e r i  e   n a   v e d  o m  ie



opatrenia Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p. o. na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za r. 2011

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 382/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Službytu, m. p. 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Službytu, m. p. 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Službytu, m. p. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 383/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na úpravu rozpočtu Službytu, m. p. na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 
návrh na úpravu rozpočtu Službytu, m. p. na rok 2012 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu Službytu, m. p. na rok 2012, ktorá je prílohou k uzneseniu 



V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 384/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh opatrení m. p. Službyt na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 
2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 
návrh opatrení m. p. Službyt na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011
b e r i e    n a    v e d o m i e
opatrenia m. p. Službyt na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 385/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Technických služieb mesta, m. 
p. 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012



p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Technických služieb mesta, m. p. 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Technických služieb mesta, m. p. 
u k l a d á 
riaditelovi Technických služieb  prijať opatrenia na zabezpečenie ziskovosti prevádzky 
kvetinárstva umiestneného v Župnom dome.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 386/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. na rok 2012 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. na rok 2012, ktorá je prílohou k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 387/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh opatrení Technických služieb mesta, m. p.  na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za r. 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012



p r e r o k o v a l o
návrh opatrení Technických služieb mesta, m. p. na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za r. 2011
b e r i e     n a   v e d o m i e 
opatrenia  Technických  služieb  mesta,  m.  p.  na  odstránenie  nedostatkov  v zmysle  správy 
audítora za r. 2011

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 388/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb mesta, 
m. p. 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb mesta, m. p. 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Záhradníckych služieb mesta, m. p. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 389/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 2012 



Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 
návrh na úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 2012 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 2012, ktorá je prílohou k 
uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 390/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta, m. p.  na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za r. 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta, m. p. na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za r. 2011
b e r i e    n a   v e d o m i e 
opatrenia  Záhradníckych služieb mesta,  m. p. na odstránenie nedostatkov v zmysle  správy 
audítora za r. 2011

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 391/2012 



z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Mojmírova za I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Mojmírova za I. polrok 2012
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Mojmírova za I. polrok 2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 392/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Pribinova za I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Pribinova za I. polrok 2012
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Pribinova za I. polrok 2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 393/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012



–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Robotnícka za I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Robotnícka za I. polrok 2012
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu Základnej školy Robotnícka za I. polrok 2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 394/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za I. polrok 2012
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za I. polrok 2012

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 395/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie “Mestské služby mesta Zlaté Moravce”
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko 
kultúry a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 
31.12.2012,

b) návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce 
s účinnosťou a začatím činnosti od 01.01.2013,

c) návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta 
Zlaté Moravce a Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (viď text č. 1 – 



Dôvodová správa),
d) návrh na zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie 

Výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta 
Zlaté Moravce. (viď text č. 2 – Dôvodová správa),

s c h v a ľ u j e: 
a) zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko kultúry 

a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 31.12.2012,
b) zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou 

a začatím činnosti od 01.01.2013,
c) výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté 

Moravce a Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (+ text č. 1 – Dôvodová správa),

d) zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového 
konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. 
(+  text č. 2 – Dôvodová správa),

u k l a d á:
a) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce pripraviť kompletný legislatívny návrh na zriadenie 

príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou a začatím 
činnosti od 01.01.2013, ktorá bude nástupníckou organizáciou zrušených 
príspevkových organizácií: Mestské stredisko kultúry a športu, Technické služby 
mesta, Záhradnícke služby mesta.

b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce vypracovať kompletné materiály v zmysle platných 
legislatívnych noriem a zákonov, ako aj právne postupy určujúce zrušenie uvedených 
organizácií, ako aj vznik novej príspevkovej organizácie, predložiť ich na schválenie 
MsZ v Zlatých Moravciach na jeho najbližšie rokovanie dňa 08.11.2012.

c) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť výzvu na zverejnenie pre uchádzačov na 
výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté 
Moravce bezodkladne v minimálne 3 printových médiách okresného, regionálneho 
a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce.

d) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce do termínu 23.11.2012 
a uskutočniť prvé zasadnutie komisie dňa 09.11.2012 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v 
Zlatých Moravciach.

e) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach
o d p o r ú č a :

primátorovi mesta vytvoriť oddelenie kultúry a športu v štruktúre mestského úradu 
s účinnosťou od 01.01.2013.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta



Uznesenie č. 396/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zriadenie spoločnosti „Službyt Zlaté Moravce, s. r. o.“
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu predložiť v termíne do 08.11.2012 návrh na riešenie 
transformácie mestského podniku Službyt, príspevkovej organizácie v súlade so zákonom 
523/2004 Z.z.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 397/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie „Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012

p r e r o k o v a l o:
a) návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

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

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

s c h v a ľ u j e: 
a) výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 

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

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

c) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach + 1 
zástupca odborovej organizácie Mestskej nemocnice a 1 zástupca z radov odborníkov 



na problematiku zdravotníckeho zariadenie z radov zamestnancov Mestskej 
nemocnice.

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

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

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

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

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                  primátor mesta

Uznesenie č. 398/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o:

a) návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“ s účinnosťou a začatím činnosti od 01.01.2013,

b) návrh na výberové konanie riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a 
investície mesta Zlaté Moravce“ a Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na 
riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 



Moravce“ (viď text č. 1 – Dôvodová správa),
c) návrh na zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie 

Výberového konania riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a 
investície mesta Zlaté Moravce“ (viď text č. 2 – Dôvodová správa),

s c h v a ľ u j e: 
a) vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ 

s účinnosťou a začatím činnosti od 01.01.2013,
b) predmet hlavnej činnosti rozpočtovej organizácie:

- príprava, obstarávanie, realizácia rozvojových koncepcií mesta v zmysle uznesení 
MsZ,

- propagácia mesta a prevádzka turisticko-informačnej  kancelárie,
- príprava investičných a rozvojových zámerov pre mesto Zlaté Moravce,
- príprava, realizácia a obstarávanie investičných akcií mesta v zmysle uznesení 

MsZ,
- príprava, obstarávanie, realizácia územného rozvoja a územného plánu mesta,
- vydávanie periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“,

c) výberové konanie na riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a 
investície mesta Zlaté Moravce“ a Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na 
riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“ (+ text č. 1 – Dôvodová správa),

d) zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového 
konania riaditeľa rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta 
Zlaté Moravce“ (+ text č. 2 – Dôvodová správa),

e) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach
u k l a d á:

a) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce legislatívne pripraviť všetky kroky pre zriadenie 
rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ tak, 
aby bola dodržaná účinnosť uznesenia MsZ v Zlatých Moravciach o zriadení 
organizácie,

b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce uvedené kompletné postupy v zmysle platných 
legislatívnych noriem a zákonov, ako aj právne postupy určujúce zriadenie 
organizácie predložiť ku schváleniu MsZ v Zlatých Moravciach na jeho najbližšie dňa 
08.11.2012

c) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť výzvu na verejné zverejnenie pre 
uchádzačov na riaditeľa organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté 
Moravce“ bezodkladne v minimálne 3 printových médiách okresného, regionálneho 
a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce.

d) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditeľa 
príspevkovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ do 
termínu 23.11.2012 a uskutočniť prvé zasadnutie komisie dňa 09.11.2012 o 16.00 hod. 
v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012



                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 399/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady a periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o:

a) návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady (MMR) ako stáleho poradného orgánu 
MsZ v Zlatých Moravciach s účinnosťou dňom schválenia v MsZ v Zlatých 
Moravciach,

b) návrh na zloženie a počet členov MMR,
c) návrh vydávania periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ (ďalej ZMN) ako 

periodika občanov a Mesta Zlaté Moravce,
d) návrh na rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v položke 

Tekovské noviny.
s c h v a ľ u j e: 

a) zriadenie Mestskej mediálnej rady (MMR) ako stáleho poradného orgánu MsZ 
v Zlatých Moravciach s účinnosťou dňom schválenia v MsZ v Zlatých Moravciach,

b) počet a zloženie členov MMR: 7 z toho 4 poslanci MsZ v Zlatých Moravciach + 3 
členovia z radu občanov mesta.

c) predsedu MMR si zvolia členovia na svojom prvom zasadnutí
d) vydávanie periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ ako periodika občanov a Mesta 

Zlaté Moravce,
e) rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce v položke Tekovské 

noviny tak, aby do konca roku 2012 vyšlo len Vianočné číslo, maximálne v cenovej 
relácii do 600,- EUR,

f) organizačné včlenenie ZMN do novovzniknutej rozpočtovej organizácie mesta 
„Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ a začiatok vydávania 
periodika s účinnosťou od 01.01.2013,

g) ZMN bude vydávať Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom novovzniknutej 
rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“, 
pričom MsZ v Zlatých Moravciach určuje, že v mene vydavateľa koná, zodpovedá 
a rozhoduje riaditeľ tejto rozpočtovej organizácie,

z r u š u j e:
a) Vydávanie periodika Tekovské noviny s účinnosťou od 31.12.2012,
b) Redakčnú radu Tekovských novín s účinnosťou dňom schválenia v MsZ v Zlatých 

Moravciach,
u k l a d á:

a) MMR vypracovať Návrh vydávania periodickej tlače : Zlatomoravecké noviny (ZMN) 
- periodikum občanov a Mesta Zlaté Moravce a predložiť na pripomienkové konanie 
komisii kultúry, MsR v Zlatých Moravciach a následne do najbližšieho zasadnutia 



MsZ v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012. (+  text č. 1 – Dôvodová správa),
b) MMR vypracovať Návrh koncepcie mediálnej politiky mesta a predložiť na 

pripomienkové konanie komisii kultúry, MsR v Zlatých Moravciach a následne do 
najbližšieho zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012. (+  text č. 2 – 
Dôvodová správa),

c) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce pripraviť všetky právne kroky pre registráciu 
periodickej tlače Zlatomoravecké noviny (ZMN) - periodikum občanov a zapracovať 
rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu v položke Tekovské noviny do rozpočtu mesta.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 400/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odporúčanie MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi mesta Petrovi Lednárovi 
predkladať informatívnu správu o činnosti primátora
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o:
návrh odporúčania primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta Zlaté 
Moravce“ za predchádzajúce obdobie.
o d p o r ú č a: 
Primátorovi mesta predkladať na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach „Informatívnu správu o činnosti primátora mesta Zlaté Moravce“ za 
predchádzajúce obdobie v štruktúre denného harmonogramu s heslovitým popisom aktivít, 
rokovaní: dátum, obsah rokovania a s kým bolo rokovanie, stretnutia s občanmi pri riešení ich 
požiadaviek na úrade uvádzať len v počte vybavených v danom dni a na vyžiadanie MsZ 
dokladovať aj konkrétne. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 401/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach



konaného dňa 20.09.2012

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z dôvodu 
hodného osobitého zreteľa pre Spojenú školu, Janka Krála 39, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh   na  schválenie  prenájmu  majetku  Mesta  Zlaté  Moravce  (nebytové  priestory) 
nachádzajúce sa  v nehnuteľnosti – stavba so  súpisným číslom 2077 (materská škola),   v k. 
ú. Zlaté Moravce na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 5792/7 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  -  Materská škola na Ul. Slnečnej v Zlatých Moravciach.  na 
vzdelávanie  žiakov   Spojenej  školy,  Janka  Kráľa  39,  Zlaté  Moravce,  IČO:  34062840,  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 od 03.09.2012 do 30.06.2013   za 
nájomné vo výške 6 eur/m2 do konca školského roku do 30.06.2013.
s c h v a ľ u j e
 3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce nachádzajúce sa 
v nehnuteľnosti – stavba so  súpisným číslom 2077 (materská škola),   v  k. ú. Zlaté Moravce 
na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 5792/7 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  -  Materská škola na Ul. Slnečnej v Zlatých Moravciach.  na vzdelávanie žiakov 
Spojenej  školy,  Janka  Kráľa  39,  Zlaté  Moravce,  IČO:  34062840,  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 od 03.09.2012 do 30.06.2013   za  nájomné vo výške 6 
eur/m2 do konca školského roku do 30.06.2013.

Dôvodom  osobitného  zreteľa   je:
 Spojená škola  má v školskom roku 2012/2013 v základnej   a praktickej  škole 136 

žiakov. Tento počet žiakov sa už nedá umiestniť v budove na ul. Janka Kráľa, preto 
riaditeľka školy požiadala o prenájom priestorov v Materskej škole na Slnečnej ulici, 
v ktorej  sa  nachádzajú  voľné  priestory.  Do  týchto  priestorov  by  chodili  žiaci 
prípravného a prvého ročníka základnej školy.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 402/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 4/2012 územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
začatie obstarávania Zmien a doplnkov 4/2012 územného plánu Mesta Zlaté Moravce v bode 
1 a 3 dôvodovej správy



s ch v a ľ u j e
začatie  obstarávania  Zmien  a doplnkov  4/2012  územného  plánu  Mesta  Zlaté  Moravce 
v bodoch dôvodovej správy: 
-  1.  Návrh  prestavby  úrovňovej  štvorramennej  priesečnej  križovatky  ciest  II/511  (ul. 
Sládkovičova), III/51110 (ul. Prílepská) a MK (ul. 1. mája) 
-  3.    Začatie konania na Ďatelinisku formou zmeny funkčného využitia územia z občianskej  
vybavenosti na bytovú výstavbu

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 403/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu územného plánu v zmysle doplnku č.4
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
s ú h l a s í 
so zmenou územného plánu v zmysle doplnku č. 4 z občianskej vybavenosti a vyššej 
občianskej vybavenosti na bytovú výstavbu pre lokalitu Ďatelinisko p.č. 3033/1,2,12,14

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012

                         Ing. Peter Lednár, 
CSc.

                              primátor mesta

Uznesenie č. 404/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie uznesenia č. 331/2012
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o



zrušenie uznesenia č. 331/2012
s ch v a l u  je 
zrušenie uznesenia č. 331/2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č.405/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce – havarijný stav 
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce – havarijný stav  a 
s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce – havarijný stav. 

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 406/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.201

Návrh na  schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) -  prevodu   pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku: 
zastavané  plochy  a nádvoria)   o výmere   277 m²,  ktorý  sa  nachádza  v   k.  ú.  Zlaté 



Moravce   /na  Štúrovej  ulici  v Zlatých  Moravciach   za  pozemkami  vo  vlastníctve 
žiadateľky (LV č. 2038)  -   za Mestskou poliklinikou/
 pre  Helenu Podhányiovú, rod. Miškolciovú, nar. 23.02.1962, bytom: Štúrova ulica 

1161/9, 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 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  - 
prevodu   pozemku parcely KN registra  „C“, č.  parcely 145/4 (druh pozemku:  zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté Moravce  /na Štúrovej 
ulici v Zlatých Moravciach  za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky (LV č. 2038)  -   za 
Mestskou poliklinikou/
 pre   Helenu  Podhányiovú,  rod.  Miškolciovú,  nar.  23.02.1962,  bytom:  Štúrova  ulica 

1161/9, 953 01 Zlaté Moravce  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za cenu   9,00 €/m²,    čo   pri celkovej  výmere  277 m²   predstavuje sumu  2 493,00 €.
(lokalita č. 2  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  9,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
jedná    sa    o    pozemok,   ktorý   je    susediaci   s    pozemkom  vo   vlastníctve   žiadateľky
/s pozemkom parcely KN  registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 145/2/
s c h v a ľ u j e
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV 
č.  3453) -   prevod  pozemku parcely KN registra  „C“,  č.  parcely 145/4  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m²,  ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté Moravce 
/na Štúrovej  ulici  v Zlatých Moravciach   za pozemkami  vo vlastníctve  žiadateľky (LV č. 
2038)  -   za   Mestskou   poliklinikou/
 pre  Helenu Podhányiovú,  rod. Miškolciovú,  nar. 23.02.1962,  bytom:  Štúrova ulica   
      1161/9,   953 01 Zlaté Moravce
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za cenu   9,00 €/m²,    čo   pri celkovej  výmere  277 m²   predstavuje sumu  2 493,00 €.
(lokalita č. 2  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  9,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
Jedná    sa   o     pozemok,    ktorý    je    susediaci   s    pozemkom   vo  vlastníctve žiadateľky
/s    pozemkom    parcely KN registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 145/2 /
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy  majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia



u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013

V Zlatých Moravciach dňa 11.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
     primátor mesta

Uznesenie č. 407/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

Návrh  na schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) -  prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)   o výmere  201 m²,   ktorý sa nachádza v   k.  ú.  Zlaté 
Moravce   /na  Štúrovej  ulici  v Zlatých  Moravciach   za  pozemkami  v podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 
141,142,143,144)  - za Mestskou poliklinikou/
 pre  Ing. Richarda Molnára, rod. Molnára, nar. 04.09.1971, bytom: Štúrova 548/7, 

953  01  Zlaté  Moravce  (4/8)  a  pre   Ing.  Róberta  Molnára,  rod.  Molnára,  nar. 
11.11.1968, bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8)  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 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh   na  schválenie   prevodu  majetku  mesta  Zlaté  Moravce  (LV  č.  3453)  -   prevodu 
pozemku  parcely  KN registra  „C“,  č.  parcely  145/11  (druh  pozemku:   zastavané  plochy 
a nádvoria)  o výmere  201 m²,  ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté Moravce  /na Štúrovej ulici 
v Zlatých Moravciach  za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; 
pozemky  parcely  KN  registra  „C“,  č.  parcely  141,142,143,144)   -    za    Mestskou 
poliklinikou/
 pre  Ing. Richarda Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce 

(4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté  
Moravce (4/8)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona  č.  138/1991 Zb.   o  majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov

za  cenu   9,00 €/m²,  čo pri   celkovej  výmere  201 m²   predstavuje   sumu  1     809,00     €.  
(lokalita č. 2  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  9,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
Jedná   sa      o    pozemok,   ktorý   je    susediaci  (funkčne    prislúchajúci)     s      pozemkom 
v    podielovom  spoluvlastníctve     žiadateľov /s pozemkami -  parcely KN registra „C“, č. p.  
141,142,143,144/
s c h v a ľ u j e



3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
prevod  pozemku parcely KN registra  „C“, č.  parcely 145/11 (druh pozemku:   zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  201 m²,  ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté Moravce  /na Štúrovej 
ulici v Zlatých Moravciach  za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 
1755;  pozemky parcely  KN registra  „C“,  č.  parcely  141,142,143,144)   -    za  Mestskou 
poliklinikou/
 pre  Ing. Richarda Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce 

(4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté  
Moravce (4/8)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona  č.  138/1991 Zb.   o  majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov

za  cenu   9,00 €/m²,  čo pri   celkovej  výmere  201 m²   predstavuje   sumu  1     809,00   €.  
(lokalita č. 2  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  9,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom  hodným  osobitného    zreteľa    je:
Jedná   sa      o    pozemok,   ktorý   je    susediaci  (funkčne    prislúchajúci)     s      pozemkom 
v    podielovom  spoluvlastníctve     žiadateľov /s pozemkami -  parcely KN registra „C“, č. p.  
141,142,143,144/
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 408/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 
5001/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 235 m²)  o výmere cca 107,20 m², 



ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Dobšinského  v  Zlatých Moravciach, 
pre
 JUDr. Igor Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom:  Školská  1480/6,  953 01 Zlaté Moravce,  

nar.  20.08.1983  (1/2)   a   Róbert   Ďuráček,  rod.  Ďuráček,   bytom: Dobšinského 
1995/36, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 27.11.1988 (1/2)

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 5001/1 (druh 
pozemku:  orná pôda; celková výmera: 235 m²)   o výmere cca 107,20 m², ktorý sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Dobšinského  v  Zlatých Moravciach, pre
 JUDr. Igora  Ďuráčeka, rod. Ďuráčeka, bytom:  Školská  1480/6,  953 01 Zlaté Moravce, 

nar.  20.08.1983   (1/2)   a   Róberta   Ďuráčeka,  rod.  Ďuráčeka,   bytom:  Dobšinského 
1995/36, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 27.11.1988 (1/2)

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
 jedná sa  o časť pozemku, ktorú žiadatelia, resp. rodičia žiadateľov užívajú 29 rokov
 uvedená časť pozemku  je  susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov
s c h v a ľ u j e
zámer  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - spôsob prevodu 
časti   pozemku parcely  KN registra  „E“,  č.  parcely  5001/1  (druh pozemku:   orná  pôda; 
celková výmera: 235 m²)   o výmere cca 107,20 m²,  ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Ul. Dobšinského  v  Zlatých Moravciach, pre
 JUDr. Igora Ďuráčeka, rod. Ďuráčeka, bytom:  Školská  1480/6,  953 01 Zlaté Moravce, 

nar.  20.08.1983   (1/2)   a   Róberta   Ďuráčeka,  rod.  Ďuráčeka,   bytom:  Dobšinského 
1995/36, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 27.11.1988 (1/2)

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
 jedná sa  o časť pozemku, ktorú žiadatelia, resp. rodičia žiadateľov užívajú 29 rokov
 uvedená časť pozemku  je  susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 409/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

Návrh  na schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) -  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh 
pozemku:   ostatné  plochy;  celková  výmera:  2 215  m²)  o  výmere  29  m²,  ktorý   sa 



nachádza  v k. ú. Zlaté Moravce na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  a po 
odčlenení GP  č. 73/2012  zo dňa 07.08.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom Švecom 
-   Geodetická  odborná  kancelária,  Dlhovského   92,  951  93  Topoľčianky,   IČO: 
35 102 071/ bude  predstavovať   parcelu KN registra „C“,  č. parcely  4724/78 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 29 m² 

 pre   Pavla  Povodu,  r.  Povodu,  nar.  12.02.1976  a Máriu  Povodovú,  r. 
Gajdošíkovú,   nar.  25.10.1979,   bytom:   Janka Matúšku  3474/1, 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 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh  na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  prevodu  časti 
pozemku  parcely  KN  registra  „C“,  č.  parcely  4724/48  (druh  pozemku:   ostatné  plochy; 
celková výmera: 2 215 m²) o  výmere 29 m², ktorý  sa nachádza  v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. 
Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP  č. 73/2012  zo dňa 07.08.2012 
/vyhotoveným geodetom  Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária,  Dlhovského 
92, 951 93 Topoľčianky,  IČO:  35 102 071/ bude predstavovať parcelu KN registra „C“,  č. 
parcely  4724/78 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 29 m² 

 pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, 
nar.  25.10.1979,   bytom:   Janka Matúšku  3474/1, 953 01 Zlaté Moravce

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za  cenu  7,00 €/m², čo pri celkovej výmere 29  m² predstavuje sumu 203,00  €
(lokalita č. 6  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  7,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
Jedná  sa  o časť  pozemku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce,  ktorá  je  susediacou 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov –  uvedenú časť  pozemku si žiadatelia provizórne 
oplotili  a  nachádza sa na nej plynomer  a elektromer;   vybudované oplotenie   je súbežné 
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu.
s c h v a ľ u j e
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
prevod  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh pozemku:  ostatné 
plochy;  celková  výmera:  2 215 m²)  o  výmere  29  m²,  ktorý   sa  nachádza   v k.  ú.  Zlaté 
Moravce na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP  č. 73/2012  zo 
dňa  07.08.2012  /vyhotoveným  geodetom   Martinom  Švecom   -   Geodetická  odborná 
kancelária,   Dlhovského  92, 951 93 Topoľčianky,   IČO:  35 102 071 /bude predstavovať 
parcelu KN registra „C“,  č. parcely  4724/78 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 29 m² 

 pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, 
nar.  25.10.1979,   bytom:   Janka Matúšku  3474/1, 953 01 Zlaté Moravce

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za  cenu  7,00 €/m², čo pri celkovej výmere 29  m² predstavuje sumu 203,00  €



(lokalita č. 6  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta  Zlaté  Moravce   -  7,00 €/m²,    možnosť    navýšenia   až  do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
Jedná  sa  o časť  pozemku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce,  ktorá  je  susediacou 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov –  uvedenú časť  pozemku si žiadatelia provizórne 
oplotili  a  nachádza sa na nej plynomer  a elektromer;   vybudované oplotenie   je súbežné 
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu.
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy a evidencie majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 410/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012

Návrh  na  schválenie  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. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 
221  –  56/2012  zo  dňa  18.07.2012  autorizačne  overeným  Ing.  Vladimírom  Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia  Bratislava a.s.,  prevádzka 
Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným 
dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN 
registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m² 

 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV 
č.  3725)  →  Vojtech  Fintor,  r.  Fintor   a   manželka    Jana   Fintorová,   r. 
Gábrišová,  Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce   -  časť pozemku parcely 
KN  registra  „C“,   parcelné  číslo   469/1  (druh  pozemku:  zastavané  plochy 
a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku 
parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková 
výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce 
na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 zo 
dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným 
geodetom  Antonom  Grunnerom  –  Geodézia  Bratislava  a.s.,  prevádzka  Zlaté 
Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným 
dňa  26.07.2012   pod  č.  401/2012   Ing.  Petrom  Čúzym/  budú  predstavovať 



parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)   o   výmere  292 m² 

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 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh  na   schválenie   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.  3453)   –   časť  pozemku  parcely  KN registra  „C“,   parcelné  číslo   464/1  (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/  bude predstavovať   parcelu   KN registra  „C“,   č.  parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m² 

 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor,  r.  Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,   r.  Gábrišová, 
Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce   -  časť pozemku parcely KN registra „C“, 
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 
362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo 
469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v   k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej  v Zlatých Moravciach a po 
odčlenení  GP  č.  221  –  56/2012  zo  dňa  18.07.2012  autorizačne  overeným  Ing. 
Vladimírom  Uhlíkom  /vyhotoveným  geodetom  Antonom  Grunnerom  –  Geodézia 
Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ 
budú predstavovať   parcelu   KN registra  „C“,   č.  parcely  469/6 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m² 

v pomere 1:1,  dohodnutá cena za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel o výmere 22 m² sa 
zamieňajúci č. 2  (Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová ) 
zaväzuje  uhradiť  zamieňajúcemu  č.  1  (  Mesto  Zlaté  Moravce  zastúpené  Ing.  Petrom 
Lednárom, CSc.) vo výške 22 m² x 11,00 €  =  242,00  €
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
mesto   Zlaté  Moravce  zámenou  získa   pozemok,  ktorý   môže  v budúcnosti  využiť  na 
rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle STN 
736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom Záhradníckych 
služieb  mesta  Zlaté  Moravce  a k  tenisovým  kurtom  a súčasne  prístup  občanom  mesta 
skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu
s c h v a ľ u j e
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  zámenu 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    
 zámenu nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,   parcelné číslo  464/1 (druh pozemku:  ostatné  



plochy;  celková výmera:  3 013 m²),  ktorá  po odčlenení  GP č.  221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 
autorizačne overeným Ing.  Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – 
Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
31 321 704,  overeným dňa  26.07.2012 pod č.  401/2012  Ing.  Petrom Čúzym/  bude predstavovať 
parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m² 

 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor,  r.  Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,   r.  Gábrišová, 
Robotnícka  47A,  953 01 Zlaté Moravce   -  časť pozemku parcely KN registra „C“, 
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 
362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo 
469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v   k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej  v Zlatých Moravciach a po 
odčlenení  GP  č.  221  –  56/2012  zo  dňa  18.07.2012  autorizačne  overeným  Ing. 
Vladimírom  Uhlíkom  /vyhotoveným  geodetom  Antonom  Grunnerom  –  Geodézia 
Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ 
budú predstavovať   parcelu   KN registra  „C“,   č.  parcely  469/6 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m² 

v pomere 1:1,  dohodnutá cena za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel o výmere 22 m² sa  
zamieňajúci č. 2  (Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová )  
zaväzuje  uhradiť  zamieňajúcemu  č.  1  (  Mesto  Zlaté  Moravce  zastúpené  Ing.  Petrom  
Lednárom, CSc.) vo výške 22 m² x 11,00 €  =  242,00  €
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
mesto   Zlaté  Moravce  zámenou  získa   pozemok,  ktorý   môže  v budúcnosti  využiť  na 
rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle STN 
736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom Záhradníckych 
služieb  mesta  Zlaté  Moravce  a k  tenisovým  kurtom  a súčasne  prístup  občanom  mesta 
skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy  majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie  zámennej zmluvy podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa  schvaľovacej časti uznesenia
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak  zámenná zmluva  nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 411/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012



Návrh na schválenie  prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) a (LV č. 3453) 
→   prevodu  pozemku  parcely  KN  registra  „E“,  č.  parcely   468   (druh  pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o   výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce     na  Ul.   Robotníckej   v  Zlatých    Moravciach  /smerom   k skleníkom 
Záhradníckych služieb/  a prevodu časti pozemku  parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  464/1 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere 46 m², 
ktoré  po zapísaní  GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. 
Vladimírom  Uhlíkom  /vyhotoveným  geodetom  Antonom  Grunnerom  –  Geodézia 
Bratislava a.s.,  prevádzka Zlaté Moravce,  Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú 
predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č.  parcely   464/3 (druh pozemku: ostatné 
plochy)    o   výmere   224  m²  pre   Vojtecha  Fintora,  rod.  Fintora,  nar.  29.05.1958 
a manželku Janu Fintorovú, rod. Gábrišovú, nar. 07.08.1965, bytom:  Robotnícka 47/A, 
953 01  Zlaté Moravce
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie  prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) a (LV č. 3453) → 
prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria)     o   výmere  178 m²,    ktorý  sa nachádza v k.  ú.  Zlaté  Moravce    na Ul. 
Robotníckej   v  Zlatých    Moravciach  /smerom   k skleníkom   Záhradníckych  služieb/ 
a prevodu časti pozemku  parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: 
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere 46 m²,  ktoré  po zapísaní  GP č. 221 – 
56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným 
geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia  Bratislava a.s.,  prevádzka Zlaté  Moravce,  Ul. 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 
401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č.  parcely 
464/3 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere  224 m² 
 pre  Vojtecha  Fintora,  rod.  Fintora,  nar.  29.05.1958  a manželku Janu Fintorovú,  rod. 

Gábrišovú, nar. 07.08.1965, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 01  Zlaté Moravce
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za cenu  11,00 €/m²  -  čo    pri  celkovej  výmere  224 m² predstavuje  sumu 2 464, 00 €
(lokalita č. 1  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta Zlaté Moravce  -  11,00  €/m²,   možnosť   navýšenia   až do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je : 
 Jedná  sa  o pozemok  susediaci  (funkčne  prislúchajúci)  s pozemkom  vo  vlastníctve 

žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/; uvedený pozemok užíval 
viac ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej



s c h v a ľ u j e
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) a (LV 
č.  3453) →  prevod pozemku parcely KN registra „E“, č.  parcely  468  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  k skleníkom  Záhradníckych služieb/  a 
prevodu  časti   pozemku  parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: 
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere 46 m²,  ktoré  po zapísaní  GP č. 221 – 
56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným 
geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia  Bratislava a.s.,  prevádzka Zlaté  Moravce,  Ul. 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 
401/2012  Ing. Petrom Čúzym/   budú   predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 
464/3 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere  224 m² 
 pre  Vojtecha  Fintora,  rod.  Fintora,  nar.  29.05.1958  a manželku Janu Fintorovú,  rod. 

Gábrišovú, nar. 07.08.1965, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 01  Zlaté Moravce
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
za cenu  11,00 €/m²  -  čo    pri  celkovej  výmere  224 m² predstavuje  sumu 2 464, 00 €
(lokalita č. 1  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA 
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta Zlaté Moravce  -  11,00  €/m²,   možnosť   navýšenia   až do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/)
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je : 

 Jedná  sa  o pozemok  susediaci  (funkčne  prislúchajúci)  s pozemkom  vo  vlastníctve 
žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/; uvedený pozemok užíval 
viac ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy  majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie  kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak  kúpna  zmluva  nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 412/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012



Návrh    na  schválenie   zámeru    prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
Moravce  (LV č. 3453)   -   spôsobu prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“, 
č. parcely 1672 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²) 
o výmere  cca 62 m² /podľa priloženého náčrtu/, ktorý    sa  nachádza   v    k. ú. Zlaté 
Moravce  na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach,   pre

 Ladislav  Blakčori, r. Šedivý, nar. 24.12.1969 a Xénia Blakčori, r. Blakčoriová, 
nar. 19.03.1975, bytom: Tekovská 10/A, 953 01 Zlaté Moravce (1/3), Sofia  Blakčoriová, 
r. Blakčoriová, nar. 07.08.1973, bytom: Bottova 2683/4, 953 01 Zlaté Moravce (1/3), Bali 
Blakčori,  r. Blakčori,  nar. 15.12.1982, bytom: Bottova 2683/4, 953 01  Zlaté   Moravce 
(1/3)
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 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh    na  schválenie   zámeru    prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce  (LV 
č. 3453)   -   spôsobu prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²)  o výmere  cca 62 
m² /podľa priloženého náčrtu/, ktorý    sa  nachádza   v    k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Janka 
Kráľa v  Zlatých Moravciach,   pre

 Ladislav  Blakčori, r. Šedivý, nar. 24.12.1969 a Xénia Blakčori, r. Blakčoriová, nar. 
19.03.1975,  bytom:  Tekovská  10/A,  953  01  Zlaté  Moravce  (1/3),  Sofia   Blakčoriová,  r. 
Blakčoriová,  nar.  07.08.1973,  bytom:  Bottova  2683/4,  953  01  Zlaté  Moravce  (1/3),  Bali 
Blakčori,  r. Blakčori,  nar. 15.12.1982, bytom: Bottova 2683/4, 953 01  Zlaté   Moravce (1/3)
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
uvedená časť pozemku  je  susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom v podielovom 
spoluvlastníctve  žiadateľov (jedná sa  o časť pozemku,  ktorú žiadatelia  vydláždili zámockou 
dlažbou  /časť  užívajú  ako letnú terasu prevádzkarne - cukráreň; pod časťou pozemku sa 
nachádza  odlučovač olejov (LAPOL), ktorý vybudovali žiadatelia a slúži pre ich potreby/)
s c h v a ľ u j e
zámer  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 3453)   -    spôsob 
prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²)  o výmere  cca 62 m² /podľa priloženého náčrtu/, 
ktorý    sa  nachádza   v    k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach, 
pre

 Ladislav  Blakčori, r. Šedivý, nar. 24.12.1969 a Xénia Blakčori, r. Blakčoriová, nar. 
19.03.1975,  bytom:  Tekovská  10/A,  953  01  Zlaté  Moravce  (1/3),  Sofia   Blakčoriová,  r. 
Blakčoriová,  nar.  07.08.1973,  bytom:  Bottova  2683/4,  953  01  Zlaté  Moravce  (1/3),  Bali 
Blakčori,  r. Blakčori,  nar. 15.12.1982, bytom: Bottova 2683/4, 953 01  Zlaté   Moravce (1/3)
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je:
uvedená časť pozemku  je  susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom v podielovom 
spoluvlastníctve  žiadateľov (jedná sa  o časť pozemku,  ktorú žiadatelia  vydláždili zámockou 
dlažbou  /časť  užívajú  ako letnú terasu prevádzkarne - cukráreň; pod časťou pozemku sa 
nachádza  odlučovač olejov (LAPOL), ktorý vybudovali žiadatelia a slúži pre ich potreby/)



V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 413/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve  - STARS, s.r.o. (IBV – Mlynský potok 
Zlaté Moravce, I. etapa)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
návrh Dodatku č. 1 k  Zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce 
a Stanislavom Orovnickým VODOSTAV (nástupca spoločnosti STARS, s.r.o.)
s c h v a ľ u j e
návrh  Dodatku  č.  1  k  Zmluve  o budúcej  kúpnej  zmluve  medzi  Mestom  Zlaté  Moravce 
a Stanislavom Orovnickým VODOSTAV, Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce,  IČO: 
17685541 (nástupca  spoločnosti  STARS, s.r.o.),  predmetom ktorého je  doplnenie  Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou STARS, 
s.r.o. dňa 21.12.2011, a to v časti Preambula ods. 8 v nasledovnom znení:
V ods.8.  Preambuly sa za slová „zapísané na: a) LV č.3453,  v k.ú.  Zlaté  Moravce  ako:“ 
vkladajú  slová:  „  -  parc.č.  2275/2,  parcela  registra  „C“KN,  o výmere  3374  m2,  druh  
pozemku   Ostatné  plochy,“  a za  slová  „  b)  LV  č.  5417,  v k.ú.  Zlaté  Moravce  ako:“  sa  
vkladajú slová „parc.č. 5700/4, parcela registra „E“KN, o výmere 2528 m2, druh pozemku 
Ostatné plochy.“

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 414/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o  uskutočnených kontrolách HK za 1.polrok 2012 a kontrole 
hospodárenia m.p. Technické služby za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
Informáciu o uskutočnených kontrolách HK za 1.polrok 2012 a kontrole hospodárenia m.p. 
Technické služby za rok 2011
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o uskutočnených kontrolách HK za 1.polrok 2012 a kontrole hospodárenia m.p. 
Technické služby za rok 2011
u k l a d á 



Kontrolórovi mesta preveriť zmluvu o dielo medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
Eagle s.r.o. zo dňa 25.06.2012, zákonnosť a dodržiavanie podmienok zmluvy a oprávnenosť 
vyplatenia odmeny

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie č. 415/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.09.2012
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Žiadosť  o  zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy
Mestské zastupiteľstvo  v Zlatých Moravciach  na svojom 18.  zasadnutí  MZ konanom dňa 
20.09.2012
p r e r o k o v a l o
žiadosť  o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy 
b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť  o zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy
u k l a d á 
riaditeľovi Technických služieb preveriť možnosti financovania cez leasing a možnosť 
prenájmu rolby

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                    primátor mesta

Uznesenie  č. 416/2012
z   18. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa  20.09.2012

Schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - 
č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: SPP – distribúcia, 



a.s.  spočívajúceho  v  práve  uloženia  inžinierskych  sietí  a  prechode  a prejazde 
zamestnancov a vozidiel  oprávneného z vecného bremena za  účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporiteľňa, a.s.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  18. zasadnutí MsZ konanom dňa 
20.09.2012

p r e r o k o v a l o

návrh   na  schválenie  vecného  bremena  a návrh  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena   na 
nehnuteľnosti,  ktorá  je  výlučným  vlastníctvom   mesta  Zlaté  Moravce  (LV  č.  5417)  - 
pozemok KN registra „E“, č. parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 
4 542 m²), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce  v prospech tretej osoby 
ako  oprávneného  z vecného  bremena:  SPP  –  distribúcia,  a.s. (investor  -   Slovenská 
sporiteľňa,  a.s.),  ktoré   spočíva  v povinnosti  povinného   Mesta  Zlaté  Moravce  strpieť  na 
uvedenej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného  bremena  a to  v rozsahu  vymedzenom  geometrickým  plánom  a  strpieť  prechod 
a prejazd  zamestnancov  a vozidiel  oprávneného  z vecného  bremena  za  účelom  údržby 
a opravy  plynárenských  zariadení,  pričom  toto  oprávnenie  sa  v nevyhnutnom  rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 

s c h v a ľ u j e

a)  návrh  zmluvy  o  zriadení   vecného  bremena   podľa  ustanovenia  §  50   v spojení 
s ustanovením § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov  medzi  zmluvnými  stranami  Mesto  Zlaté  Moravce  ako  povinným  z vecného 
bremena,  investorom:  -   Slovenská  sporiteľňa,  a.s.   a treťou  osobou  ako  oprávneným 
z vecného  bremena:  SPP –  distribúcia,  a.s.,  Mlynské  nivy  44/b,  825  11  Bratislava,  IČO: 
35 910 739,  predmetom ktorej  je  zriadenie  vecného  bremena   na   nehnuteľnosti,  ktorá  je 
výlučným vlastníctvom  mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -   pozemok KN registra „E“, č. 
parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 4 542 m²), ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, a ktoré  spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté 
Moravce strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti:
- existenciu inžinierskych sietí  – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena 
a to  v rozsahu  vymedzenom  geometrickým  plánom  č.  22/2012  na  vyznačenie  vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. 
Máriom Lőrinczim, Žitava 1402/18, 952 01  Vráble,   IČO: 35 338 768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod  č.  457/2012 dňa   24.08.2012    a
-  strpieť  prechod  a prejazd  zamestnancov  a vozidiel  oprávneného  z vecného  bremena  za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,
pričom

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne

u  k  l  a  d  á

vedúcej  oddelenia  správy  majetku  mesta  zabezpečiť  uzatvorenie    zmluvy   o  zriadení 
vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia



s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy  o  zriadení  vecného bremena   podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach   dňa    20.09.2012

                Ing.  Peter    Lednár,   CSc.
          primátor mesta



Uznesenie  č.  417/2012
z   18. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa  20.09.2012

Schválenie    vecného  bremena   na   nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  Mesta  Zlaté 
Moravce -  č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: 
SPP – distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode 
a prejazde  zamestnancov  a vozidiel  oprávneného  z vecného  bremena  za  účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení (investor: Zuzana   Gábrišová)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  18. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 20.09.2012

p r e r o k o v a l o

návrh  na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena  na 
nehnuteľnosti,  ktorá je  výlučným vlastníctvom  mesta  Zlaté  Moravce (LV č.  5417) - 
pozemok KN registra  „E“, č.  parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy,  celková 
výmera: 4 542 m²), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce,  v prospech 
tretej  osoby ako oprávneného z vecného bremena:  SPP – distribúcia,  a.s. (investor  - 
Zuzana Gábrišová, Zlaté Moravce), ktoré  spočíva v povinnosti povinného  Mesta Zlaté 
Moravce strpieť na uvedenej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí – plynárenských 
zariadení  oprávneného z vecného bremena  a to  v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom  a  strpieť  prechod  a prejazd  zamestnancov  a vozidiel  oprávneného  z vecného 
bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 

s c h v a ľ u j e

a)  návrh  zmluvy  o  zriadení   vecného  bremena   podľa  ustanovenia  §  50   v spojení 
s ustanovením  §  151  n  a nasl.  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce ako povinným 
z vecného bremena, investorom:  -  Zuzana Gábrišová, bytom:  Nám. A. Hlinku 638/7, 
953 01  Zlaté  Moravce a treťou osobou ako oprávneným z vecného bremena:  SPP – 
distribúcia,  a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:  35 910 739, predmetom 
ktorej je zriadenie vecného bremena  na  nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -   pozemok KN registra „E“, č. parcely 5610/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 4 542 m²), ktorý sa nachádza v katastrálnom 
území  Zlaté  Moravce,  a  ktoré  spočíva v povinnosti  povinného Mesta Zlaté  Moravce 
strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti:
-  existenciu  inžinierskych  sietí  –  plynárenských  zariadení  oprávneného  z vecného 
bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 23/2012 na vyznačenie 
vecného  bremena  na  priznanie  práva  uloženia  inžinierskych  sietí  zo  dňa  23.08.2012, 
vyhotoveným Ing. Máriom Lőrinczim,  Žitava 1402/18, 952 01  Vráble,  IČO: 35 338 
768,  úradne  overeným  Správou  katastra  Zlaté  Moravce  pod   č.   458/2012  dňa 
24.08.2012    a



- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom  údržby  a opravy  plynárenských  zariadení,  pričom  toto  oprávnenie  sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne

u  k  l  a  d  á

vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy  o  zriadení 
vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

s p l n o m o c ň u j e 

primátora  mesta  Zlaté  Moravce  podpísaním  Zmluvy  o  zriadení   vecného  bremena 
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach   dňa    20.09.2012

                Ing.  Peter    Lednár,   CSc.
          primátor mesta












