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

 

 

Z á p i s n i c a  

 

zo 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

                                  

 

Dátum konania:  8. novembra  2012 

 

  Ospravedlnení:  Erika Babocká, Mgr. Pavel Šepták, Ing. Peter Lisý 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

5. Schválenie návrhovej komisie 

6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 

8. Kontrola plnenia uznesení (mat č.32-20MZ-2012) 

9. Odpovede na interpelácie poslancov 

10. Návrh na schválenie uznesenia – Realizácia investičnej výstavby  pre účel nájomných 

bytov „OS Štvorlístok“ a súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru 

na výstavbu nájomných bytov v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  predpisov (mat č.30-20MZ -

2012)  

11. Návrh na novelizáciu č.4 VZN 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov  

detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta 

Zlaté Moravce (mat č.1-20MZ-2012) 

12. Návrh na novelizáciu VZN č.5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce  

(mat č.2-20MZ-2012) 

13. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. /2012 o dani z nehnuteľnosti (mat č.3-20MZ - 

2012) 

14. Návrh na schválenie č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.10/2011 o miestnych daniach  

na území mesta Zlaté Moravce dodatku (mat č.4-20MZ -2012) 

15. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. /2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Mesta Zlaté Moravce (mat č.5-20MZ -2012) 

16. Návrh   na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Zlaté Moravce (mat č.6-20MZ -2012) 

17. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat č.7-20MZ -2012) 

18. Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta (mat č.8-20MZ -

2012) 

19. Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a č. 8/2012 

schválených primátorom mesta (mat č.19-20MZ -2012) 



20. Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 (mat č.20-20MZ -

2012) 

21. Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.10 /2012 (mat č.21-

20MZ -2012) 

22. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012 (mat č.22-

20MZ -2012) 

23. Návrh na prefinancovanie investičných  akcií z fondov mesta (mat č.23-20MZ -2012) 

24. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2011 (mat č.24-20MZ -2012) 

25. Informácia o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013 (mat č.26-

20MZ -2012) 

26. Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák 

č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (mat č.27-20MZ -2012) 

27. Návrh na odňatie majetku mesta zo správy  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 

Moravce (mat č.28-20MZ -2012) 

28. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté 

Moravce (mat č.29-20MZ -2012) 

29. Návrh     na   schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  - budovy (súp. č. 

501) naľavo od vstupu do areálu Mestskej nemocnice pre  PHARMACUM ZM s.r.o. 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.18-20MZ -2012) 

30. Návrh na schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 

3453) -   časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 ,  ktorá  bude  po  

odčlenení    GP č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  

č. parcely  1672/2 o   výmere   64 m²,  pre  Ladislav  Blakčori a Xénia Blakčori,  (1/3), 

Sofia  Blakčoriová , (1/3) a Bali  Blakčori,  (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. (mat č.9-20MZ -2012) 

31. Návrh   na     schválenie  zámeru  - spôsobu prevodu  nehnuteľného  majetku  vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  -   časti  pozemku  parcely  KN registra 

„E“,  číslo   parcely    5702/2   o   výmere cca 10 m
2 

,  časti  pozemku  parcely  KN 

registra „E“,  číslo parcely  5001/1   o výmere cca  37 m
2   

 a   (LV č.  3453) -  časti  

pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2  o výmere cca 45 m
2   

pre  

Michala   Frajku a manželku  Máriu  Frajkovú,  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.10-20MZ -2012) 

32. Návrh   na  schválenie  zámeru – spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 3453) -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  887/2)  

o výmere   cca  549 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté  Moravce  na   Ul.  

Továrenskej   v  Zlatých Moravciach, pre  Adrianu Filovú,  (1/2)  a  Radoslava  

Tokára,  (1/2) z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 

zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. (mat č.11-

20MZ -2012) 

33. Návrh na  schválenie  zámeru  - spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce  (LV  č.  4038)   -    pozemku  parcely  KN registra 

„E“,  číslo parcely  171/5 o výmere  419 m
2, 

,  časti  pozemku  parcely  KN registra 

„E“,  číslo parcely  167/1  o výmere  206 m
2
 ,   dvoch  častí   pozemku  parcely  KN 

registra „E“,  číslo parcely  198/1 -   /jedna o výmere 39  m
2   

a druhá   o výmere  4  m
2 

/ pre  obchodnú  spoločnosť PKP - SK, s.r.o.  sídlo: Parková  3, 953 05 Zlaté Moravce, 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 



138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat č.12-20MZ -

2012) 

34. N á v r h   na   schválenie  prenájmu  nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta  

Zlaté Moravce  -   pozemkov  dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely  

o výmere  59 284 m² /pozemky v  k. ú. Zlaté Moravce/   a   o    výmere    40 293 m²  

/pozemky v k. ú. Hoňovce/, spolu   99 577 m
2
 = 9,9577 ha pre  AGROK, spol.  s r. o.,    

sídlo:  Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  

podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   

neskorších   predpisov (mat č.13-20MZ -2012) 

35. Návrh     na schválenie   zmluvy  o  budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   

(lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, a.s. (mat 

č.14-20MZ -2012) 

36. Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce   -  stavba   súpisné  číslo   č.  511    a pozemok, na ktorom sa 

uvedená stavba nachádza - pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  130/1 ( LV 

č. 3467)  (mat č.15-20MZ -2012) 

37. Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce   - stavba   súpisné  číslo   č.  460  a  pozemok na ktorom sa 

uvedená stavba nachádza -  pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 

o výmere  365 m²  + pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 

334  m² (LV č. 3453)  (mat č.16-20MZ -2012) 

38. Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce  /OBJEKT  AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/ - 

budovy  súp. č. 1873  na  pozemku  parcely KN registra „C“ , č. parcely  2606/2 + 

uvedený pozemok, budova súp. č. 3282  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. 

parcely  2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 na  pozemku  parcely KN 

registra „C“, č. parcely  2606/4 + uvedený pozemok,  budova súp. č. 3284  na  

pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/5 + uvedený pozemok, budova 

súp. č. 3285  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/6 + uvedený 

pozemok, budova súp. č. 3286  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  

2606/8 + uvedený pozemok  a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 

2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 

2606/14, 2606/15 zapísané   v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  

Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (mat č.17-

20MZ -2012) 

39. Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom (mat č.25-20MZ -2012) 

40. Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade účinná od 01.10.2012 (mat č.31- 

20MZ -2012) 

41. Vystúpenia občanov  

42. Rôzne 

43. Diskusia 

44. Interpelácie poslancov 

45. Schválenie uznesenia 

46. 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 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 

začalo 08. novembra 2012 o 13,30 h.. Následne odovzdal slovo poslancovi Hritzovi. 

Poslanec Hritz – všetkých srdečne privítal na historicky prvom Mestskom zastupiteľstve 

v mestskej časti Prílepy. 

 

 

K bodu 2/ 

Určenie zapisovateľky 

 

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 20. 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  08.11. 2012.  

 

 

K bodu 3/ 

Určenie overovateľov zápisnice 

 

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 20. zasadnutia 

MsZ zo dňa 08.11. 2012: poslankyňu  PharmDr. Bc.Ivonu Vicianovú, Mgr. Denisu 

Uhrinovú  

   

 

K bodu 4/ 

Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 

 

Primátor mesta -  uviedol, že z 20. zasadnutia MsZ zo dňa 08.11.2012 sa ospravedlnili  

poslankyňa Babocká, Mgr. Šepták, Ing. Lisý a uviedol, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

   

 

K bodu 5/ 

Schválenie návrhovej  komisie. 

 

Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie:  poslanca Škvareninu 

- za členov návrhovej komisie: poslanca Tonkoviča a poslanca Boršča 

 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 

 



Za: 13 (Husár, Chládek, Záchenský, Boršč, Klučiar, Hollý, Galaba, Hritz, Tonkovič, 

Uhrinová, Vicianová, Dubajová, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 6/ 

Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 

premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie a podal návrh, aby  body č. 17 – 

Návrh na prevzatie kontokorentného úveru zaradený , č. 18 - Návrh na prevzatie úveru na 

financovanie investičných akcií mesta boli presunuté v programe rokovania ako body 

č.10. a č.11, nakoľko je prítomná Inžinierka Máčayová - manažérka z Všeobecnej 

úverovej banky, ktorá k uvedeným bodom podá vysvetlenie. 

Primátor mesta dal hlasovať za prednesený návrh. 

Poslanec Galaba – pripomienkoval, že ešte neboli prednesené ostatné návrhy a až potom 

by sa malo dať o každom hlasovať.  

Primátora mesta – uviedol, že po odhlasovaní prvého návrhu budú mať možnosť 

predložiť svoje návrhy aj poslanci. 

Poslanec Galaba – uviedol, že  pani Máčayová má vystúpiť a podať informácie aj 

k bodu č. 18, ku ktorému chce podať  návrh, aby bol z programu rokovania stiahnutý. 

Primátor mesta – sa opýtal na dôvody 

Poslanec Galaba – vysvetlil, že má  výhrady k tomuto bodu , ktoré chcel okrem iného 

predniesť a vysvetliť si na včerajšom pracovnom stretnutí primátora s poslancami, kde im 

bolo oznámené, že sa bude prerokovávať iba jeden bod z programu rokovania, ktorý sa 

týka výstavby bytového domu Štvorlístok. K uvedenému bola prizvaná delegácia ľudí a 

nebol daný priestor na to, aby sa mohli vydiskutovať a možno aj vysvetliť výhrady, ktoré 

dnes musia preberať aj napriek tomu, že včera malo byť pracovné stretnutie, ako bolo 

uvedené aj na pozvánke, k programu rokovania MsZ. 

Primátor mesta – uviedol, že na stretnutie pozval zástupcov firmy AVA STAV, ktorá by 

mala výstavbu realizovať, nakoľko dnes sa nemohli dostaviť, aby vysvetlili poslancom a 

občanom systém financovania výstavby bytového domu. Ostatné body rokovania neboli 

prerokovávané hlavne z dôvodu, že pracovníčka Ing. Szobiová, ktorá mala podať 

odborné stanovisko k väčšine bodom nebola prítomná (z rodinných dôvodov ). 

 Poslanec Galaba – uviedol, že  k bodu č. 17 nemá výhrady, lebo uvedený bod  bol 

odporučený Finančnou komisiou aj Mestskou radou na rokovanie MsZ. K bodu č. 18 

mala pripomienky Finančná komisia a Mestská rada neodporučila zaradiť tento bod do 

programu rokovania MsZ. Ďalej ani bod č. 29 Mestská rada neodporučila zaradiť do 

programu rokovania MsZ, ale aj napriek tomu tam tieto body sú zaradené a preto využíva 

právo poslanca a člena Mestskej rady, dať návrh na stiahnutie týchto dvoch bodov, ktoré 

neboli odporučené na MsZ  Mestskou radou.  

Poslanec Galaba – podal návrh, aby bod č. 18 a bod č. 29 boli stiahnuté z programu 

rokovania  

Primátor mesta – uviedol, že najskôr dáva hlasovať za svoj návrh. 



Za: 11 (Hollý, Boršč, Záchenský, Chládek, Husár, Petrovič, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, 

Švarenina, Klučiar) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 (Dubajová, Vicianová, Galaba) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh poslanca Galabu , stiahnutie bodu podľa 

pôvodného návrhu bod č.18, č.29   

 

Za: 7 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Dubajová, Vicianová)  

Proti: 0 

Zdržali sa: 7 (Husár, Petrovič, Chládek, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 

 

Primátor mesta sa opýtal, či má niekto ešte nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 

prednesenie. 

 

Primátor mesta – dal ešte jeden návrh, aby do programu rokovania MsZ bol zaradený 

bod s názvom: Splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby 

a Mestské stredisko kultúry a športu ako bod č.11. Uviedol, že poslanci s materiálom  

boli oboznámení na poslednom MsZ a Ing. Szobiová im rozdala doplnený materiál 

k tomuto bodu. 

 

Ing. Szobiová – sa vyjadrila, že  poslancom rozdala prehľad ekonomického hospodárenia 

s príspevkom prideleným z rozpočtu mesta mestským podnikom,  rozpočtovým 

organizáciám a jednotlivým rozpočtový kapitolám.   

 

Primátor mesta – uviedol, že dáva hlasovať za tento návrh. 

Za: 1 (Škvarenina) 

Proti: 2 (Dubajová, Petrovič) 

Zdržali sa: 11 (Vicianová, Husár, Chládek, Záchenský, Boršč, Uhrinová, Klučiar, 

Tonkovič, Hritz, Hollý, Galaba) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie celého programu zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich  návrhov: 

 

Za: 14 (Petrovič, Husár, Uhrinová, Chládek, Záchenský, Vicianová, Dubajová, Boršč, 

Tonkovič, Klučiar, Hritz, Hollý, Galaba, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 

 

 

 



K bodu 7/ 

Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 

 

Primátor mesta - poprosil overovateľov 19. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 

zápisnici. 

Poslanec  Chládek  - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 

Ocenil možnosť ešte pred podpísaním  prečítať si zápisnicu doma, nakoľko mu bola 

zaslaná  elektronickou formou.  

Poslanec Husár - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal, nemal k nej výhrady a na znak 

súhlasu ju podpísal a tiež ocenil možnosť preštudovania si zápisnice v pokoji doma. 

Uviedol, že bolo by dobré, mať takúto možnosť vždy.  

 

 

K bodu 8/ 

Kontrola plnenie uznesení 

 

Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a 

evidencie o podanie informácie o plnení uznesení z 19. MsZ. 

Bc. Horvát informoval, že na 19. MsZ konanom dňa 18.10.2012 bolo prijatých 6 

uznesení,   4  boli splnené  a  2 uznesenia sa priebežne plnia. 

 

 

K bodu 9/ 

Odpovede na interpelácie poslancov 

 

Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní 19. MsZ. 

 

K bodu 10/ 

Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat č.7-20MZ -2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú,  vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu , aby podala bližšie informácie k predloženému bodu.  

 

Ing. Szobiová – uviedla, že predkladaný je návrh na prevzatie kontokorentného úveru vo 

výške 75.000/150.000 EUR od Všeobecnej úverovej banky na preklenutie časového 

nesúladu medzi bežnými príjmami a výdavkami v priebehu mesiaca. Návrh 

odôvodňujeme tým, že výnos z dane poukazovaný územnej samospráve (podielové 

dane), ktorý je hlavným príjmom mesta bývajú pripisované na účet mesta po 20. dni 

v mesiaci. Väčšina nevyhnutných výdavkov však spadá do prvej polovice kalendárneho  

mesiaca – výplatné termíny mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií, úhrady 

energií a pod. Príspevky pre mestské organizácie a finančné prostriedky na originálne 

kompetencie pre rozpočtové organizácie mesto obvykle poukazuje až v druhej polovici, 

resp. koncom mesiaca. Týmto vzniká časový nesúlad medzi potrebou úhrady 

nevyhnutných výdavkov a príjmami mesta. Hlavný kontrolór mesta dal kladné stanovisko 



k prevzatiu krátkodobého kontokorentného úveru, prevzatím ktorého sa nezvyšuje 

celkový dlh mesta. 

 

Ing. Máčayová – zástupkyňa VÚB banky uviedla, že prevzatie krátkodobého úveru na 

financovanie bežných výdavkov je v súlade so zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy za podmienky, že bude splatený do konca rozpočtového 

roka. K prevzatiu kontokorentného úveru je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta a schválenie mestským zastupiteľstvom. Kontokorentný úver je krátkodobý úver, 

ktorým je povolené prečerpanie na bežnom účte mesta do výšky schválenej bankou. 

Čerpaný debet na účte sa spláca po pripísaní finančných prostriedkov na účet a celkový 

zostatok musí byť splatený do konca kalendárneho roka. Doba trvania prevzatého úveru 

je 12 mesiacov s možnosťou obnovy a zabezpečenie úveru je blankozmenkou dlžníka. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Poslanec Galaba – uviedol, že tento materiál prešiel a bol odporučený Finančnou 

komisiou a Mestskou radou s tým, že vedúcej oddelenia financií a rozpočtu ukladá 

predkladať použitie kontokorentného úveru vždy po čerpaní, na najbližšom zasadnutí 

finančnej komisie . Čiže nejaký ten kontrolný mechanizmus je zabezpečený. Na Mestskej 

rade bol odporučený kontokorentný úver vo výške  75 000 €, s tým že keby bolo treba, 

myslí si, že banka nebude mať problém tento limit zdvihnúť. 

 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

Za: 13 ( Galaba, Hollý, Boršč, Klučiar, Uhrinová, Chládek, Husár, Petrovič, Dubajová, 

Vicianová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Záchenský) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 11/ 

Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta (mat č.8-20MZ -

2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Ďalej požiadal Inžinierku Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala 

informáciu k predloženému návrhu. 

 

Ing. Szobiová – uviedla, že tento návrh je už niekoľký krát predkladaný. Komisiou 

schválenou MsZ bola vybratá banka - VÚB, ktorá poskytla najvýhodnejšiu ponuku. 

V materiáloch sú uvedené bližšie podmienky, ako aj kladné stanovisko hlavného 

kontrolóra. Návrh na prevzatie úveru sa predkladá nakoľko mesto spĺňa všetky zákonné 

podmienky a nemá vlastné zdroje na zabezpečenie krytia investičných akcií a rozvoja 



mesta. 

Primátor mesta – požiadal zástupkyňu VÚB banky, keby prítomným mohla podať 

bližšie informácie. 

Ing. Máčayová – zástupkyňa VÚB banky uviedla, že vypracovali ponuku na investičné 

financovanie, čo je vlastne prísne účelové financovanie, ktoré vyplýva z  potrieb mesta. 

Boli jej predložené nejaké potreby, kde nebolo presne rozhodnuté, že čo sa bude 

financovať a  v akých čiastkach, čiže bol vypracovaný len limit na tieto investičné akcie. 

Čerpanie sa realizuje na úhradu faktúr, je možná aj refundácia, čiže  mesto si to uhradí, 

zdokladuje, že to bolo uhradené a banka mestu tieto zdroje refunduje. Úver je možné 

poskytnúť až na obdobie 10rokov. Čerpanie si navrhuje mesto a môže byť až do jedného 

kalendárneho roku a až následne začína splácanie. Tento úver, musí byť zapracovaný v 

schválenej výške v rozpočte v rokoch na  kedy  ho mesto prijme . Ďalej uviedla, že banka 

počas splácania kontroluje schválený predbežný plánovaný rozpočet či sú do neho 

zapracované aj splátky úveru. Úver sa zabezpečuje blankozmenkou, niekedy môže 

kompetentný organ rozhodnúť hlavne pri tých dlhodobých splatnostiach, že sa žiada 

nejaké doplnenie tohto zabezpečenia záložným právom. Uviedla, že nezakladajú 

nehnuteľnosti, ktoré slúžia verejnému záujmu.  

 

Primátor mesta požiadal Bc. Nociara, aby podal bližšie informácie k plánovaným 

investičným akciám, ktoré by mali byť financované z úveru.  

 

Bc. Nociar – prečítal  nasledovné plánované,  niektoré už aj zrealizované investičné 

akcie, ktoré by mali byť financované z úveru. 

 

 Návrh poradia dôležitosti investičných akcií 

  

poradie Názov akcie 

priorít   

1 MŠ Žitava kotolňa 

2 Kanalizácia MŠ Kalinčiakova 

3 Kanalizacia ZŠ Mojmírova havar. 

4 Murgašova ul. 

5 Rigol Prílepy 

6 Rolba na zimný štadión nákup 

7 
Okružná križovatka 

Prílepská/1.mája/Sládkovičova 

8 
Prekládky sietí okružná križovatka - 1/4 

nákladov 

9 
Chodník Hviezdoslavova, chodník Duklianska, 

chodník cintorín - Reedukačný domov 

10 Parkovisko M.Benku 

11 Parkovisko Obrancov mieru 

12 Parkovisko Hviezdoslavova 

13 Palárikova - rekonštrukcia cesty 



14 Ul.Timravy - rekonštrukcia cesty 

15 Priemyselná - rekonštrukcia 

16 Nádvorie bytovky 1.mája 6-8 

17 ul. Janka Kráľa 1 etapa 

18 ul. Janka Kráľa 2 etapa 

19 Ul.Migazziho 

20 Parkovisko S.Chalupku/Jednota 

 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu rokovania. 

 

Poslanec Petrovič – uviedol svoj názor, že tento úver by sa minul na chodníky, cesty 

čiže jeho návratnosť je viac menej nulová. Peniaze sa minú a musia sa vrátiť banke aj 

s úrokmi, pričom keď mesto je schopné nájsť v rozpočte ročne viac ako 100 000€ na 

splácanie prípadného úveru, myslí si že teda mesto je schopné tých 100 000€ každý rok 

investovať do týchto akcií. Osobne si myslí, že ak by mesto malo brať nejaký úver, tak na 

niečo čo sa mestu vráti, ako napríklad, že kúpi sa stroj, ktorý mestu niečo zarobí a z toho 

sa bude splácať úver. Takto minú sa peniaze a ďalších 10 rokov sa nepostaví a neobnoví 

nič. Uviedol, že z týchto dôvodov bude hlasovať proti prevzatiu tohto úveru.   

 

Poslanec Galaba – uviedol, že Finančná komisia ani Mestská rada neodporučili tento 

materiál na MsZ. Ďalej uviedol, že Finančná komisia mala v materiáloch iný zoznam 

a poradie investičných akcií, kde napríklad rigol v Prílepoch nie je zahrnutý. 

 

Primátor mesta – vysvetlil, že tabuľka sa niekoľkokrát prerábala a pravdepodobne 

nedopatrením sa dostala do materiálov finančnej komisie neplatná tabuľka. Upozornil, že 

platí návrh tabuľky, ktorý predniesol Bc. Nociar, ktorá bola aj v minulosti prezentovaná.  

 

Poslanec Husár – uviedol, že niekoľkokrát Ing. Szobiovej hovoril, že by sa nemali  

z prípadného úveru financovať akcie, ktoré sú už hotové ako napr. Murgašova ulica. 

Ďalej uviedol, že čo sa týka rolby na zimný štadión sa na poslednom MsZ zhodlo na tom, 

že sa zapožičia na každú sezónu, čo je podľa neho výhodnejšie ako kúpa. 

Uviedol, že toto sú jeho výhrady k tabuľke investičných akcií z úveru.  

 

Ing. Szobiová  - uviedla, že čo sa týka Murgašovej ulice, tak keď prišla faktúra za 

pôvodnú zmluvu a dodatok č. 1, tak časť približne 105 000€ sa uhradila z rezervného 

fondu, čo bolo schválené aj MsZ . Ostalo neuhradených 100 000€, ktoré boli zapracované 

v tabuľke, keď sa začalo hovoriť o úvere. V zmysle dodatku č.2 je tam teraz suma, ktorá 

je uvedená v aktuálnej tabuľke. Táto čiastka nebola ešte hradená z prostriedkov mesta , 

preto je toto možné uhradiť aj z prevzatého úveru, lebo mesto nemá možnosť iného 

spôsobu  na úhradu  záväzku záväzku  vo výške 213 000€. 

Ďalej uviedla, že čo sa týka kúpy rolby, tak pokiaľ nebudú poslanci súhlasiť zakúpením 

z úveru a ani s druhou možnosťou čo je zakúpením rolby z fondov mesta, tak mesto túto 

rolbu prenajme.  

Ďalej zdôraznila, že v roku 2014 sú splatné dva úvery, čím mestu odpadnú splátky 

približne vo výške 9500€, čo by pokrylo splátky v prípade zobratia úveru vo výške 1 mil. 



Eur. Čo sa týka návratnosti, tak uviedla, že mesto nie je podnikateľský subjekt, ale 

verejná správa a preto treba zabezpečiť aj občiansku vybavenosť a služby pre občanov 

a tie chodníky, cesty by boli skutočne pre všetkých občanov mesta, takže tu skutočne sa 

nemôže počítať s návratnosťou.  

 

Poslanec Tonkovič – uviedol, že bez úveru sa mestské časti Prílepy a Chyzerovce 

nepohnú ani o krok. 40 rokov sa im sľubuje, že keď vstúpia do mesta, tak porobia sa ulice 

a mestské časti sa budú približovať mestu. Na ulici Palárikovej, Timravy, ktoré sú 

zahrnuté v investičných akciách, ktoré by sa realizovali z úveru nie sú vôbec chodníky. 

Ľudia chodia po blate, po vode a je stav úplne v rozpore s bezpečnosťou premávky, preto 

nie je na mieste rozmýšľať o návratnosti. Ďalej uviedol, že je presvedčený, že občania 

v mestských častiach platia ďaleko vyššie daňové poplatky, nakoľko majú pozemky, 

ktoré podedili a územné plány, ktoré boli dávno schválené sa neakceptujú a nepokračuje 

sa v nich. Títo občania doplácajú na to, preto trvajú na tom, aby sa tieto  základné veci 

riešili z tohto úveru.  

Poslanec Hritz – sa pridal k názoru poslanca Tonkoviča a predniesol požiadavky, ktoré 

sú prioritné za mestskú časť Prílepy. Uviedol, že keď majú občania mestskej časti Prílepy 

rovnaké povinnosti voči mestu, aby mali aj rovnaké práva ako občania mesta Zlaté 

Moravce. V tejto súvislosti upozornil na  MŠ Prílepy, ktorú vraj odporučili na finančnej 

komisii zrušiť, aby si poslanci uvedomili, že Prílepy už prišli o školu, ktorú si občania 

budovali vlastným brigádnickým spôsobom, tak ako škôlku, o obchod s potravinami 

Jednota COOP, o futbalové ihrisko, preto  žiada zachovanie tejto MŠ. 

Jednoznačne súhlasí so schválením úveru.  

Poslanec Galaba – uviedol, že z titulu predsedu finančnej komisie dáva verejný prísľub, 

že finančné prostriedky na zemný rigol v Prílepoch  nájde finančná komisia v rozpočte aj 

bez prijatia úveru.  

Poslanec Petrovič –  uviedol, že z úveru 1 mil. Eur malo ísť na Prílepy 22 tisíc Eur, kým 

na úrokoch sa preplatí oveľa viac. Ďalej navrhol, aby ekonomické oddelenie prerátalo 

výšku daní, ktoré zaplatia občania týchto mestských častí do rozpočtu  a aby sa im táto 

čiastka systematicky každý rok vracala či už do škôlky, alebo do ciest. Uvedomuje si, že  

občania Zlatých Moraviec čo by mali pomáhať priľahlým častiam, tak žijú na ich úkor, 

čo je nespravodlivé, ale zmeniť sa to musí systematicky a nie tak, že teraz sa zoberie 

veľký úver a drvivá väčšina sa minie na centrum mesta a okolité časti to budú splácať. Na 

zalepenie očí sa spravia dve cesty v Chyzerovciach a jeden rigol v Prílepoch a ďalších 

desať rokov budú občania týchto častí splácať úver a nikto sa už o nich ani neobzrie. 

Uviedol, že z tohto dôvodu je proti úveru. Je za to, aby na budúci rok sa 100 000€, ktoré 

by boli na splátku úveru, dali na ulicu Timravy, ako jednu z priorít čo sa týka ulíc a na 

rigol v Prílepoch sa 22 tisíc Eur nájde v rozpočte mesta na budúci rok.  

Poslanec Hollý – uviedol, že nerozumie prečo v pláne investičných akcií sú uvedené 

akcie ako kanalizácia MŠ Kalinčiakova, kanalizácia ZŠ Mojmírova. Tieto akcie podľa 

neho by sa nemali riešiť úverom, ale formou údržby z bežných finančných prostriedkov. 

Podľa neho je to oprava a nie investičná akcia.  

Poslanec Chládek –  k téme zobratia úveru upozornil poslanec na to, že v roku 2013 

bude mesto sláviť 900 výročie prvej písomne zmienky o našom meste. Uviedol, že mesto 

si zaslúži, aby vyzeralo inak ako vyzerá dnes a z toho dôvodu sa chce obrátiť na 

poslancov a z tzv. priorít, ktoré majú v tabuľke, upriamiť pozornosť na to, že v prípade 



návštevy nášho mesta - centra mesta, návštevník vníma  skutočnosť a porovnáva nás 

z inými mestami. Niekedy sa môžeme ako občania hanbiť za niektoré časti centra mesta 

ako je ul. J. Kráľa, ul. Sama Chalúpku a okolie trhoviska, ktoré vôbec nie sú 

reprezentatívne.  

Z tohto dôvodu, že budúci rok je takto významný pre naše mesto je určite za to, aby sa  

úver  zobral a riešili sa problémy takéhoto charakteru. Pripomenul, že nie je nikde určené, 

že to musí byť 1 mil. Eur. 

Uviedol, že aj za minulého volebného obdobia ako poslanci bojovali s určitými inými 

súvislosťami s vedením mesta a tými bojmi docielili iba to, že naše mesto nemalo šancu 

sa uchádzať o projekty z štrukturálnych fondov, kde boli obrovské možnosti, ktoré 

využili ostatné mestá a získali finančné prostriedky z eurofondov na revitalizáciu a iné 

projekty, zatiaľ čo mesto Zlaté Moravce  nemohlo týmto spôsobom  využiť eurofondy iba 

z toho dôvodu, že prebiehali boje medzi vedením mesta a poslancami MsZ, kde 

výsledkom bolo, že mesto nezískalo prostriedky okrem ZŠ Pribinovej, aj keď mohlo tieto 

prostriedky získať a preto si myslí, že v záujme rozvoja mesta by sa mali zmeniť vzťahy 

medzi poslancami a vedením mesta, aby sa mohli nájsť optimálne možnosti pre rozvoj 

tohto mesta.  

Poslankyňa Vicianová – požiadala, aby verejný prísľub rigolu v budúcom roku, ktorý 

dal občanom mestskej časti Prílep poslanec Galaba bol zaznamenaný v zápisnici.  

Poslanec Klučiar – uviedol, že všetci vieme, že vláda prijala nejaké opatrenia k šetreniu 

verejných financií. VÚC prijalao opatrenia a v tom, že na budúci rok neprijme žiadny 

úver. ZMOS podpísal  tiež dohodu s vládou, čo sa týka šetrenia v samosprávach . 

Následne sa opýtal, že ako táto situácia postihne mesto Zlaté Moravce. 

Ing. Szobiová – uviedla, že vie o podpísaní Memoranda medzi vládou a ZMOS-om, 

ktoré však nie je právne záväzne, je to skôr spoločenský záväzok a ako to postihne Zlaté 

Moravce nevie odpovedať. Obce by sa mali riadiť týmto memorandom, ale je v podstate 

na poslancoch aké schvália opatrenia pri tvorbe rozpočtu  na úspory. V Memorande sa 

odporúča úspora 5% na mzdových nákladoch a 10% na tovaroch a službách v réžii obce.  

Ďalej uviedla, že zo strany miest a obcí je odozva, že s tým nesúhlasia, pretože je veľmi 

veľký problém prijať tie prebytkové rozpočty. Pokiaľ by sa aj u nás chcel splácať úver, 

nie z fondov, ale z rozpočtu mesta, muselo by mesto prijať tiež prebytkový rozpočet. 

Poslanec Klučiar –  uviedol, že ale pokiaľ sú prijatá nejaká dohoda, tak by sa mala 

dodržiavať, lebo vláda môže prijať také opatrenia, ktoré tie mestá a obce donútili 

opatrenia prijať.  

Ing. Szobiová – uviedla, že mesto Zlaté Moravce šetrí už tento rok, nakoľko  od 1. júla 

prebehla zmena rozpočtu o 5% a následne sa tiež už menili rozpočtové výdavky, nakoľko 

príjmy sú nižšie, takže už v tomto rozpočte budeme mať ku koncu roka  šetrenie 15%, 

takže mesto aj v navrhovanom rozpočte nemôžeme ísť vyššie, lebo príjmy nebudú. 

Všetko záleží aj od VZN,  ktoré sa budú dnes prijímať , kde sú ďalšie čísla z ktorých sa 

môže vychádzať. Uviedla, že rozpočet, kde budú navrhnuté aj prepočty týchto úspor sa 

pripravuje a bude predložený na najbližšiu finančnú komisiu. 

Poslanec Boršč – uviedol, výhradu výroku poslanca Chládeka, že poslanci boli proti 

bývalej primátorke. Uviedol, že poslanci neboli proti za každú cenu, ale akcie neboli 

vôbec na meste správne pripravené, akurát čo sa podarilo - bola ZŠ Pribinova. Tak isto, 

aby to nebolo tak zobraté, že teraz sa chcú poslanci s pánom primátorom doťahovať. 

Uviedol, že tu ide o princíp a nebol by rád aby aj za terajšieho volebného obdobia, aby 



investičné akcie neboli  vykonané v čo najväčšom množstve len preto, že neboli správne 

pripravené, lebo ako sa ukazuje niektoré ozaj nie sú pripravené a aby nebolo, že poslanci 

boli proti tomu ako sa už nanáša a aj občania si to myslia. Takže si myslí, že poslanec 

Chládek to zle povedal.  

Poslanec Hollý – priklonil sa k názoru poslanca Boršča, lebo nešlo vôbec iba o jeden 

spor, ale bývalá pani primátorka negovala všetko a vôbec nedávala hlasovať 

o poslaneckých návrhoch. Čo sa týka investičných akcií navrhuje, aby Bc. Nociar 

predložil poslancom tie projekty, ktoré má pripravené, lebo si myslí, že nikto z poslancov 

ich nevidel. A je toho názoru, že mali by sa v prvom rade financovať akcie, ktoré  sú 

návratné. Pri chodníkoch a cestách tá návratnosť nie je.  

Poslankyňa Dubajová – sa opýtala na záverečné stanovisko  komisie k úveru 

schválenou  MsZ . 

Poslanec Škvarenina – uviedol, že komisia zasadala a vyhodnotila, že tento konkrétny 

produkt z tejto konkrétnej banky, v tejto výške odporúča MsZ.  

Poslankyňa Dubajová – sa opýtala či jednotlivé investičné akcie nepreberala. 

Poslanec Škvarenina – uviedol, že to nebolo meritom veci tejto komisie.  

Poslanec Galaba – dodal, že cieľom tej komisie bolo posúdiť , že ak by mesto niekedy 

sa rozhodlo zobrať úver, tak muselo mať pripravené podmienky, že ktorá banka za akých 

podmienok by ten úver poskytla. Čiže komisia rozhodla, že ponuka VÚB v prípade ak by 

sa úver zobral, bola z tých predložených ponúk najvýhodnejšia a v prípade, že sa úver 

nezoberie je ponuka bezpredmetná.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za vystúpenie občana k tomuto bodu. 

Za: 14 (Petrovič, Husár, Uhrinová, Chládek, Záchenský, Vicianová, Dubajová, Boršč, 

Tonkovič, Klučiar, Hritz, Hollý, Galaba, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta – odovzdal slovo občanovi.. 

 

Občan mesta: pán Holub – upozornil poslancov na zlý stav techniky na Technických 

službách mesta Zlaté Moravce a uviedol, že zatiaľ nepočul od nikoho, že z prípadného 

úveru by sa niečo investovalo do Technických služieb, ktoré slúžia občanom mesta Zlaté 

Moravce. Pokiaľ majú Technické služby ponúkať kvalitné služby občanom, tak sa musia 

peniaze investovať do tohto mestského podniku a nie krátiť rozpočet. 

Poslanec Boršč – uviedol, že na návrh Mestského úradu poslanci schválili krátenie 

rozpočtu Technickým službám , pretože uznali, že je to potrebné a nielen Technickým 

službám, ale aj ostatným mestským podnikom. 

Občan mesta: pán Holub – reagoval, že ako je možné, že na jednej strane sa kráti 

rozpočet Technickým službám a na druhej strane sa od nich žiada, aby všetko spravili.  

Poslanec Boršč – zopakoval, že to bolo na návrh mesta z dôvodu chýbajúcich finančných 

prostriedkov.  

Poslanec Galaba -  pozval pána Holuba na zasadnutie finančnej komisie a uviedol, že 

mu poskytne návrh rozpočtu a bude žiadať rozumné návrhy k rozpočtu . 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: Návrh na prevzatie úveru na 

financovanie investičných akcií mesta 



 

Za: 5 (Husár, Chládek, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 1(Petrovič) 

Zdržali sa: 8 (Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Záchenský, Boršč, Klučiar, Hollý,           

Galaba) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 12/ 

Návrh na schválenie uznesenia – Realizácia investičnej výstavby  pre účel 

nájomných bytov „OS Štvorlístok“ a súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB 

o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov v súlade so zákonom NR SR č. 

607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  predpisov (mat 

č.30-20MZ -2012)  

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 

výstavby, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 

 

Bc. Nociar  vedúci oddelenia výstavby – uviedol , že bolo to prerokované a odporučené v 

Komisii výstavby, ÚPN, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok pri MsZ a v  

Komisii pre projekty , eurofondy a strategické plánovanie. Ďalej uviedol, že poslanci 

v materiáloch majú dôvodovú správa a na začiatku rokovania MsZ dostali upravené 

uznesenie, kde by Mestské zastupiteľstvo malo schváliť nasledovné:  

 

a) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s požadovaním podpory zo ŠFRB na účel 613, t.j. 

výstavba nájomných bytov, 70 bytových jednotiek na parc. č. 2537/1, 2537/43, 2537/44, 

2537/46, 2537/56, 2537/57, katas. úz. Zlaté Moravce („OS Štvorlístok“) 

b) Mestské  zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom  mesta  t.j. výstavby 

nájomných bytov a súhlasí so spôsobom financovania predmetného zámeru úverom zo 

ŠFRB v sume 70% obstarávacej ceny a dotáciou z  MDVaRR SR v sume 30% 

obstarávacej ceny 

c) mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a súhlasí so 

zabezpečením záväzku  bankovou zárukou 

d) mestské zastupiteľstvo súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania  

zmluvného vzťahu, t.j. 30 rokov, pričom tento nájomný charakter bytu zachová po dobu 

lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, t.j. 30 rokov 

e) mestské zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta  počas  

trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 

f) mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov dodrží 

ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov. 

 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Galaba – požiadal primátora, či by nemohol informovať o včerajšom 

pracovnom stretnutí k tomuto bodu tých, ktorí tam neboli.  



 

Primátor mesta – uviedol, že včera na stretnutí bol vysvetlený mechanizmus 

financovania tejto výstavby, ďalej na základe čoho sa môže požiadať dotácia 

z ministerstva, na základe čoho môže mesto dostať finančné prostriedky zo ŠFRB atď. 

Ďalej sa vyjadril aj k pripomienkam poslanca Petroviča, ktorý uvádzal, že mladé rodiny 

majú záujem o väčšie byty, že byty sú navrhnuté tak, aby spĺňali podmienky ŠFRB, 

nakoľko sa nejdú stavať nadštandardné byty. 

Zástupca primátora, poslanec Škvarenina – zástupcovia firmy AVA STAV, ktorí sú 

výhercovia na výstavbu bytovky. Bytovka má rozpočet 2 400 000€ a z toho 70% bude  

1% -ným úverom z ŠFRB a 30% bude financovaných dotáciou z ministerstva. Stretnutia 

sa zúčastnil aj pán Prokovský  zo svojou pracovníčkou, ktorí sú poradcovia pre investičnú 

výstavbu bytov pre mestá a obce zo ŠFRB  a s ktorými víťazná firma spolupracuje, 

vysvetlili administratívny postup, že budú sa spolupodieľať, keďže to chcú postaviť,  mať 

zaplatené, takže budú plne nápomocný a dohliadnu, aby naše žiadosti spĺňali kritéria 

a boli akceptované ŠFRB. Vysúťažená cena bytov za m² bola 600€. 

Poslanec Galaba – opýtal sa na to, že v rámci súťažných podmienok aká bola stanovená  

súťažná cena a aká bola víťazná ponuka.  

Bc. Nociar – uviedol, že verejné obstarávanie bolo riešené verejnou obstarávateľkou 

a základná suma bola daná 3 000 000 Eur, vysúťažená cena, ktorú vysúťažil prvý 

súťažiaci bola 1 800 000€. Samozrejme nakoľko verejná obstarávateľka nevidela dôvod, 

aby táto suma, ktorá tam bola stanovená a po prehodnotení všetkých položiek požiadala 

uvedenú firmu, aby stiahla svoj návrh nakoľko nie je reálny. Firma sa ešte niekoľkokrát 

odvolala a nakoniec uznala svoju neprimeranú ponuku, ktorú nakoniec stiahla. Druhá 

firma, ktorá bola hneď za ňou a získala možnosť súťažiť bola firma AVASTAV, ktorá 

dala ponuku 2 400 000€, samozrejme bez DPH. 

Poslanec Hollý-  sa opýtal na bod f), ktoré je v uznesení v nasledovnom znení: 

mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov mesto dodrží 

ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov. 

JUDr. Vozárová – uviedla , že sú to osobitné podmienky, najmä čo sa týka tých, ktorí 

musia spĺňať tí nájomcovia ktorým by sme ten byt prenajali. Sú to najmä ľudia, ktorých 

príjem nepresahuje 3-násobok životného minima, prípadne 4-násobku životného minima 

ak ide o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Všetky tieto podmienky určuje tento 

zákon a v súlade s týmto zákonom sme ešte minulý rok prijali VZN o nakladaní s týmito 

nájomnými bytmi, kde sme tieto podmienky aj prevzali. O jednotlivých nájomcoch bude 

už na základe žiadosti rozhodovať zriadená komisia. Tento zákon stanovuje aj ďalšie 

podmienky ako sú charakter nájomných bytov, dĺžka uzatvorenia nájomnej zmluvy 

prípadne ďalšie podstatné náležitosti nájomnej sumy, ktoré samozrejme do uznesenia 

nebudeme zapracovávať. Z dôvodu, že teraz bola prijatá novela zákona o ŠFRB, ktorý 

práve zakotvil ako jednu z podmienok, že sa mesto zaviaže dodržať v zmluve tieto 

podmienky zákona č. 443/2010 Z.z. sme toto uznesenie upravili o túto podmienku.  

Poslanec Boršč – podotkol, že nerozumie prečo v bode f) v uznesení je uvedené, že 

mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov dodrží 

ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. 

Podľa neho by tam malo byť uvedené, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri 

prenájme nájomných bytov mesto  dodrží ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. 



Poslanec Husár – ocenil prístup investora na včerajšom pracovnom stretnutí, ktorý 

vysvetlil všetky náležitosti, ktoré budú nasledovať keď schválime túto výstavbu 

a zároveň nás upozornil na to, že v tých 2 400 000 €, za ktoré výstabu investor vysúťažil  

nezahŕňa infraštruktúru okolo bytovky, prístupové cesty, parkovacie miesta, prekládky. 

Toto bude musieť mesto zaplatiť samé, alebo nám bola ponúknutá možnosť, že  za 

spolupráci pána Inžiniera, ktorý bude realizovať kontakt a vypracuje celý projekt, môže 

mesto do konca roka požiadať o dotáciu na infraštruktúru vo výške 50% Ministerstvo 

dopravy samozrejme so spoluúčasťou mesta tiež vo výške 50%.  Uviedol, že treba aj 

s týmto rátať. 

Poslanec Galaba – sa opýtal, že koľko  bude mesto stáť infraštruktúra, parkoviská, 

prekládka, kanalizácia. Koľko – 150 000€, 200 000€. Položil otázku z čoho to chce mesto 

financovať v prípade, že nedostaneme dotácie? 

Bc. Nociar – uviedol, že mesto, aby sa bránilo nejakej chybe, je potrebné všetky tieto 

prostriedky pripraviť, lebo nikde nie je povedané, že nám ministerstvo túto dotáciu musí 

dať. Ale uchádzať sa o tých 50% budeme, pretože máme na to nárok. 

Poslanec Galaba – poznamenal, že aby sa nezopakovali problémy s financovaním ako 

bolo aj pri Tekovskej bytovke či by nebolo vhodné tento návrh preložiť na budúce MsZ, 

aby bolo všetkým jasné aj financovanie sietí, samotnej bytovky, všetko čo s tým súvisí, 

aby sme do konca roka na ŠFRB dali, aby sme mali odsúhlasené, že ŠFRB nám vyhovie 

žiadosti, že môžeme stavať. Ďalej sa opýtal, že čo keď ŠFRB nevyhovie žiadosti, bude sa 

stavať aj bez toho?  

Bc. Nociar – investor bez toho, aby mal potvrdené finančné prostriedky nezačne stavať. 

Ďalej uviedol, že mesto naháňa čas, lebo teraz je november a MsZ bude ešte 13. 

decembra, ale keď chceme riešiť ďalšie požiadavky k tomuto projektu neostáva nám už 

veľa času. Uznesenie, ktoré je predložené MsZ nezaväzuje k ničomu, mesto ho potrebuje 

do žiadosti , nakoľko je to jeden z bodov v žiadosti, ktorý sme potrebný doložiť. Žiadosť 

potrebujeme podať do 15. januára 2013 na ŠFRB a  1.januára môžeme žiadať zase 

o dotáciu.  

Poslanec Hollý – uviedol, že nakoľko boli preinvestované dosť značné prostriedky, či už 

na ten projekt, alebo na ďalšie  veci s tým spojené, nemalo by sa stať, že nestihneme 

termín tak ako sa nám to stalo minulý rok je za to, aby sa to schválilo dnes, samozrejme 

výstavba by mala začať až za predpokladu schválenia úveru zo ŠFRB. 

Primátor mesta – uviedol, že plne súhlasí s týmto stanoviskom.  

Poslankyňa Uhrinová – požiadala poslancov, že pokiaľ ide o uznesenie k žiadosti 

o úver, aby to schválili a zbytočne nenaťahovali. Predpokladá a verí , že ľudia, ktorí 

pripravovali toto uznesenie nechcú ich oklamať a finančné prostriedky mesto chce 

dostať. Momentálne ako predsedníčka bytovej komisie disponuje 150-timi žiadosťami 

o nájomné byty a je predpoklad, že keď sa začne stavať tie žiadosti niekoľkonásobne 

porastú, takže bude z čoho vyberať, len keby bytovka už stála.  

Poslanec Boršč – položil otázku, že prečo sa nezahrnula do súťažných podmienok aj 

infraštruktúra. Ďalej pripomienkoval vysúťaženú cenu za m²600 €,  aby sa nestalo, že 

cena za m² porastie, alebo nám ostane rozostavaná bytovka nakoľko financie došli.  

Primátor mesta – odpovedal, že ŠFRB nerieši infraštruktúru a výstavba bude pod 

drobnohľadom ŠFRB, takže tam nie je možné cenu nejakým spôsobom navyšovať.  

Poslanec Madola – uviedol, že určite je za to, aby sa v Zlatých Moravciach začalo 

stavať, ale bojí sa tej vysúťaženej ceny a chcel by počuť stanovisko, či sa nám nemôže 



stať, že  tých 2 400 000€ sa prestavia a dodávateľ bude chcieť odovzdať stavbu napríklad 

bez omietky, kachličiek a pod., alebo sa to bude musieť riešiť dodatkami. 

Primátor mesta – uviedol, že toto sa bude musieť dobre postaviť  v zmluve. 

Poslanec Madola – sa opýtal , že či už existuje zmluva s firmou AVA STAV. 

Primátor mesta – potvrdil, že zmluva medzi mestom a firmou AVA STAV nakoľko 

bola vysúťažená  je už podpísaná, aby firma mohla konať ďalej.  

Poslanec Madola – sa opýtal , že či je zmluva zverejnená na internete. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že ešte nie je zverejnená na internete, ale tá zmluva je 

postavená na tom, že jej účinnosť je viazaná na to, že dostaneme finančné prostriedky zo 

ŠFRB a z ministerstva.  

Poslanec Galaba – položil otázku, prečo nemajú poslanci zmluvu k dispozícii. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že mesto ju zverejní na internet 

Poslanec Galaba – uviedol výhrady voči tomu, že sa ide niečo schvaľovať a poslanci 

nemajú zmluvu k dispozícii. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že teraz sa nejde schvaľovať ani zmluva, ani verejné 

obstarávanie, pretože zmluva bola už ako návrh  v rámci súťažných podmienok a to nie je 

v kompetencii zastupiteľstva.   

Poslanec Galaba – uviedol, že takáto vážna vec mala byť vyvolaná diskusia 

s poslancami, mali mať možnosť si ju pozrieť pred podpísaním. Majú právo ju vidieť. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že teraz v rámci rokovania sa neriešia zmluvné podmienky 

medzi obstarávateľom a zhotoviteľom stavby, teraz sa rieši úver a dotácia. 

Poslanec Madola – požiadal, aby túto zmluvu dostali poslanci e-mailom v priebehu 

zajtrajšieho dňa. 

Poslanec Petrovič – uviedol, že je rád, že sa nejaké byty idú stavať, jeho výhrady boli 

mierené len na rozlohu bytov a nakoľko je v komisii, ktorá prideľuje byty vie, že najväčší 

záujem je o 2 až 3-izbové byty. Ďalej uviedol, že v celej bytovke nemá byť ani jeden 3-

izbový byt a maximálna rozloha bytov by mala byť okolo 60 m² a priemer bytovky do 50 

m². Vie, že táto rozloha je preto, aby sa dala dostať čo najväčšia dotácia, ale osobne je za 

väčšie byty a zamyslieť sa nad inými možnosťami, lebo mladé rodiny chcú ísť do väčších 

bytov, ale napriek tomu je rád, že sa budú stavať aspoň nejaké byty aj keď tie podmienky 

sú dosť viazané.  

Primátor mesta – uviedol svoj názor, že mladý ľudia na začiatok uprednostňujú menšie 

byty. Ďalej uviedol, že aby mesto malo možnosť postaviť byty potrebuje čo najvyššiu 

dotáciu , nakoľko mesto by na výstavbu nemalo.  

Poslanec Madola –  sa opýtal na približnú výšku nájomného bez sietí na m², ktoré bude 

rozptýlené na obdobie 30 rokov. 

Poslanec Škvarenina – uviedol, že s pánom Polákom to len zhruba prepočítavali a vyšlo 

to  na 100€ mesačne. 

Poslanec Madola –  uviedol, že teda nájomné bez  energií je 100€ mesačne čo je bez 

nákladov na prekládku, bez peňazí na okolité priestory, cena projektu, takže to bude asi 

viac. Na záver skonštatoval, že sa možno budeme pohybovať okolo ceny 100 až 150€ bez 

energií, čo sa mu nezdá až tak prudko sociálne. Uviedol, že vie, že je to lacnejšie ako keď 

niekto býva v podnájme, ale musíme si uvedomiť, že to bývanie s energiami vyjde 

približne  na 250€. 



Poslanec Hollý – uviedol, že starostovia okolitých dedín stavajú a majú byty plne 

obsadené, všade okolo sa stavia, preto si myslí, že by sa malo pre to niečo spraviť, lebo tu 

tie byty nikdy nebudú. 

Poslanec Galaba – vyjadril svoje obavy, či sa podarí obsadiť všetkých 70 bytov, pretože 

je rozdiel medzi nájomnými bytovkami v obciach , ktoré sú menšie a  nájomnými 

bytovkami v meste.  Ďalej dodal, že teraz sa má schváliť závažná vec a materiály, ktoré 

dostali boli jednoducho spracované a dnes pred MsZ dostali  materiály doplnené, preto by 

rád predniesol návrh a nechá to na rozhodnutí poslancov, že bolo by dobré stretnúť sa 

a rozhodnúť k tomuto bodu v pondelok, keď poslanci dostanú možnosť si pozrieť návrh 

zmluvy a prezrieť si ešte  informácie . Toto mimoriadne zastupiteľstvo by navrhol 

v pondelok k tomuto bodu bez nároku na odmenu poslancov, s tým aby poslanci mali 

možnosť hlasovať dostatočne informovane a zodpovedne.  

Primátor mesta – uviedol, že odporúča hlasovať k tomuto bodu dnes, veď mesto týmto 

nič neriskuje. Doteraz sa hodinu rokovalo o tomto návrhu a do pondelka už nebudú 

žiadne iné nové informácie, preto žiadal poslancov aby zahlasovali za tento návrh teraz.  

Poslanec Galaba – stiahol svoj návrh 

Počas rokovania tohto bodu prišiel poslanec Madola. 

Primátor mesta – poďakoval a dal hlasovať za predložený návrh uznesenia : 

Za: 15 ( Petrovič, Dubajová, Uhrinová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Galaba, Hollý, 

Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu13/ 

Návrh na novelizáciu č.4 VZN 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných 

zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Mesta Zlaté Moravce (mat č.1-20MZ-2012) 

  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila materiál 

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal  Mgr. Hollú, vedúcu 

školského úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Mgr. Hollá – uviedla, že mesto vyzvalo riaditeľov škôl a školských zariadení, aby 

prehodnotili výšku príspevkov nakoľko sú niekde tieto príspevky pomerne nízke, či 

neuvažujú o zvýšení v zmysle § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov kde má  zriaďovateľ určiť výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu činnosti škôl a školských zariadení. 

Ako jediný navrhol zvýšenie príspevkov riaditeľ ZUŠ: 

- o 1 € pre skupinové vyučovanie žiakom v prípravnom štúdiu,  

- o 1 € pre skupinové a individuálne vyučovanie v základnom štúdiu, 

- bez zmeny zostalo individuálne vyučovanie v prípravnom štúdiu a skupinové 

vyučovanie zboru 

- o 1 € študujúcim žiakom individuálneho vyučovania v štúdiu pre dospelých bez 

vlastného príjmu 



- o 3 € študujúcim žiakom skupinového vyučovania v štúdiu pre dospelých bez vlastného 

príjmu 

- o 5 € individuálne vyučovanie študentov s vlastným príjmom, 

- o 8 € skupinové vyučovanie študentov s vlastným príjmom 

oproti doteraz platnému VZN. 

Zvýšenie príspevku o uvedené sumy by prinieslo do rozpočtu školy asi o 4 000 € viac. 

Tieto finančné prostriedky sa môžu použiť potom na zakúpenie pomôcok a potrieb školy. 

Ostatné školské zariadenia sa vyjadrili, že keby navýšili školné, rodičia by deti odhlásili. 

Novelizácia č. 4 k VZN č. 1/2008 o určení výšky výšku mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole  by bola 

s účinnosťou od 01.01.2013. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh: 

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 14/ 

Návrh na novelizáciu VZN č.5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 

Moravce (mat č.2-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

 

Ing. Szobiová – uviedla, že je predložený návrh na novelizáciu časti 4.5 Zmeny rozpočtu 

a rozpočtové opatrenia vo VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 

Moravce hlavne z dôvodu duplicitnej úpravy nakladania s finančnými prostriedkami 

mesta, rozpočtových opatrení a oprávnenosti schvaľovania rozpočtových opatrení v 

dvoch právnych normách mesta, a to vo VZN č. 6/2011 a vo VZN č. 5/2012. Z VZN č. 

6/2011 navrhujeme preniesť do VZN č. 5/2012 ustanovenie o zabezpečení vyrovnanosti 

bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka prenesením kompetencie schválenia 

rozpočtového opatrenia na primátora mesta, ktoré nie je v pôvodne schválenom VZN 

o rozpočtových pravidlách. 

Bod 4.5.10. sa mení  nasledovne: 

Primátor mesta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia: 

a) viazanie rozpočtových výdavkov   

b) na zabezpečenie vyrovnaného plnenia rozpočtu k 31.12. bežného roka v rámci 

bežného rozpočtu, pokiaľ je nevyhnutné takéto rozpočtové opatrenia uskutočniť po 

poslednom zasadnutí MsZ v príslušnom kalendárnom roku a to presunom medzi 

položkami a podpoložkami v rámci hlavnej kategórie bez ohľadu na rozpočtovú 



triedu, presunom medzi jednotlivými programami a podprogramami, ako aj 

navýšením výdavkov v prípade dosiahnutia vyšších daňových a nedaňových príjmov 

mesta.  

 

Písmeno b) navrhujeme doplniť z dôvodu zrušenia článku 12 VZN č. 6/2011 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, ktorých súčasťou bolo oprávnenie 

primátora schváliť rozpočtové opatrenie k 31.12. bežného roka na zabezpečenie 

vyrovnanosti plnenia rozpočtu.  

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

 

Za: 13 (Galaba, Hollý, Boršč, Záchenský, Chládek, Tonkovič, Hritz, Husár, Uhrinová, 

Vicianová, Dubajová, Petrovič, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 (Madola, Klučiar) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 15/ 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. /2012 o dani z nehnuteľnosti (mat č.3-20MZ -

2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh, navrhla zvýšiť daň 

z nehnuteľností o 7,5% a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a 

požiadal Bc. Kordošovú, vedúcu oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby 

podala informáciu k predloženému návrhu. 

 

Bc. Kordošová – uviedla, že toto VZN je predkladané v nadväznosti na § 98 zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov , kde by tieto novelizácie nadobudli 

účinnosť od 1. januára 2013   

VZN o dani z nehnuteľností od r. 2013 obsahuje najmä tieto zásadné zmeny oproti 

doteraz platnému VZN č. 9/2011 platnému pre rok 2012. 

- predmetom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 sú pozemky v novom členení na 5 

druhov pozemkov oproti pôvodným 8 druhom, čo má za následok povinnosť 

správcov dane určiť jednotnú sadzbu dane z pozemkov pre zlúčené druhy pri 

zachovaní doterajších hodnôt pozemkov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 

582/2004 Z.z., 

- podľa § 12 ods. 2 ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť 10-násobok 

najnižšej ročnej sadzby určenej správcom dane vo VZN. Nakoľko Mesto Zlaté 

Moravce má rozdiel sadzieb 13,78-násobok, v súlade s § 104f ods. 3 je povinné 

pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 

znížiť tento násobok, inak sa uplatní pri všetkých druhoch stavieb základná 

sadzba 0,033 € podľa § 12 ods. 1,  



- v súlade s § 99e ods.1 sa zavádza spoločná správa dane pre daň z nehnuteľností, 

daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré 

správca dane vyrubuje podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 

obdobia jedným rozhodnutím, čo má za následok procesno-právne úpravy 

viacerých ustanovení vo VZN o dani z nehnuteľností, ako aj vo VZN o ostatných 

miestnych daniach. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Galaba – uviedol, že návrh mesta na zvýšenie daní bol 15% , Finančná komisia 

sa uzniesla a navrhla zvýšenie o 7,5%. Návrh Finančnej komisie odporučila aj Mestská 

rada.  

Poslanec Tonkovič –požiadal, aby v tých častiach mesta, kde nie je kanalizácia sa daň 

z nehnuteľnosti nezvyšovala. 

Bc. Kordošová – uviedla, že v minulosti malo Mesto Zlaté Moravce takúto možnosť 

 tieto sadzby meniť a upravovať aj na základe miestnej občianskej vybavenosti, ale žiaľ 

novela zákona vymedzila toto veľmi tvrdo a je napísané, že mesto môže stanoviť za 

jednotlivú časť obce iba takú časť obce, kde sa nachádza stanovený minimálny počet 

obyvateľov, kde po prepočítaní nevychádza ani na jednu katastrálna časť územia mesta 

Zlaté Moravce kde by mohla byť uplatnená táto možnosť.  

Poslanec Petrovič -  sa opýtal, či sa dá určiť príjem do rozpočtu z podielových daní častí 

Chyzerovce a Prílepy. 

Bc. Kordošová – uviedla, že podielové dane sa počítajú z úplne iného vzorca, ale pokiaľ 

má na mysli príjem z dani nehnuteľnosti by mu presne vedela uviesť do ďalšieho 

rokovania MsZ.  Ďalej uviedla, že za mestskú časť Prílepy môže byť príjem približne  

7 500 Eur ročne.  

Poslanec Petrovič -  uviedol, že občanom týchto mestských častí by sa malo vrátiť aspoň 

to čo oni dávajú do rozpočtu mesta.  

Poslanec Škvarenina – uviedol na porovnanie, že zo 40€ ročnej dane sa ide zvyšovať na 

42,5€  ročnú daň. 

JUDr. Vozárová – informovala, že návrh VZN, ktorý visel na úradnej tabuli 

predpokladá zvýšenie daní o 15%, takže v prípade, že je z Vašej strany je iný názor, treba 

podať pozmeňujúci návrh s presnou sadzbou. 

Poslanec Galaba – podal návrh, aby sa zvýšenie dane bolo o 7,5 % unblock, tak ako to 

odporučila Finančná komisia a Mestská rada.  

Poslanec Petrovič – podal návrh, aby zvýšenie bolo len o mieru inflácie. 

Poslanec Petrovič -  po zistení, že miera inflácie bola 10% stiahol svoj návrh. 

Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca  Galabu na zvýšenie dane 

o  7,5 %  v zmysle predloženého návrhu v celku: 

Za: 11 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Husár, Petrovič, Dubajová, 

Uhrinová, Hritz) 

Proti: 3 (Tonkovič, Madola, Škvarenina) 

Zdržali sa: 1 (Vicianová) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za celé VZN v znení pozmeňujúceho návrhu 

 



Za: 13 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Husár, Petrovič, Dubajová, 

Vicianová, Uhrinová, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 1 (Madola) 

Zdržali sa: 1 (Tonkovič) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložené  návrh VZN bol schválený. 

 

 

K bodu 16/  

Návrh na schválenie č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.10/2011 o miestnych daniach  

na území mesta Zlaté Moravce dodatku (mat č.4-20MZ -2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc Kordošovú, vedúcu oddelenia 

miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Bc. Kordošová – uviedla, že Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach od r. 

2013 obsahuje najmä tieto zásadné zmeny oproti doteraz platnému VZN č. 10/2011 

platnému pre rok 2012: 

- v súlade s § 25 sadzba dane za psa určená správcom dane platí za každého 

ďalšieho psa u toho istého daňovníka, 

- správca dane vyrubil daň platobným výmerom len prvý krát, v ďalších obdobiach 

bola daň splatná bez vyrubenia, od  r. 2013 správca vyrubuje daň rozhodnutím 

každoročne, 

- zmena vzniku a zániku daňovej povinnosti u ostatných miestnych daní, 

- v súlade s § 99e ods.1 sa zavádza spoločná správa dane pre daň z nehnuteľností, 

daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré 

správca dane vyrubuje podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 

obdobia jedným rozhodnutím, čo má za následok procesno-právne úpravy 

viacerých ustanovení vo VZN o ostatných miestnych daniach, ako aj vo VZN 

o dani z nehnuteľností. 

V bode (4) Dodatku č.1 navrhujeme len formálnu úpravu Článku 10 Sadzba dane za 

užívanie verejného priestranstva, za účelom vyrubenia dane budú presne zadefinované 

jednotlivé lokality  a sektory verejného priestranstva. Konkrétne spôsoby užívania budú 

očíslované z dôvodu prehľadnosti pri zachovaní  pôvodných sadzieb.  

Zmenu sadzby správca dane navrhuje: 

- zvýšiť daň za ubytovanie z 0,35 € v r. 2012 na 0,45 € na osobu a prenocovanie 

(porovnaním sadzieb v okolitých mestách) 

- znížiť daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 150 a 185 € v r. 2012 na 120 

a 150 € (návrh vychádza z reálneho posúdenia daňového zaťaženia 

prevádzkovateľov prístrojov) 

Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 

o miestnych daniach nadobúda účinnosť 01.01.2013. 

 

Ďalej uviedla, že Finančná komisia prerokovala Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 

o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce s nasledovným záverom: 

Bod (1) Dodatku č. 1  



Návrh finančnej komisie: znížiť sadzbu dane za psa v domácnostiach, ktoré sú 

v bytových domoch z  35,- € na 30,- €  

Bod (7) Dodatku č. 1 

Sadzba dane za ubytovanie vo výške 0,45 € na osobu a prenocovanie - odporučené  

Bod (10) Dodatku č. 1 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj mechanický 120 €, Sadzba dane za jeden 

nevýherný hrací prístroj elektronický 150 € - odporučené  

Bod (4)  Dodatku č. 1 

Návrh finančnej komisie: určiť sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva pre 

rozkopávku do 48 hodín  

16. 1   Rozkopávka    –  fyzická osoba 

          a)            Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,                              5,00 €/m²/deň 

                     vrátane pretláčania do 10 m dĺžky 

                     do  48  hodín   

         b)           Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,                               5,00 €/m²/deň 

                     vrátane pretláčania   nad  10 m dĺžky 

                     do  48  hodín   

16. 2   Rozkopávka    –   právnická  osoba 

       a)            Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,                              10,00 €/m²/deň 

                     vrátane pretláčania do 10 m dĺžky 

                     do  48  hodín   

        b)           Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,                              10,00 €/m²/deň 

                     vrátane pretláčania   nad  10 m dĺžky 

                     do  48  hodín   

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslankyňa Uhrinová – uviedla , že je proti návrhu Finančnej komisie, ktorá sadzbu 

dane za psa v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch navrhla znížiť z  35,- € na 30,- 

€ . Uviedla, že je za to, aby táto daň ostala v pôvodnej výške.  

Poslanec Husár – uviedol, že zvýšiť daň za ubytovanie a prenocovanie  z 0,35 € na 0,45 

€ na osobu je podľa neho veľa. Nehovorí, že nie je za zvýšenie, ale prečo rovno o 0,10€. 

Uviedol, že je tu riziko, že ľudia sa budú ubytovávať v okolitých obciach, ktoré budú 

ponúkať lacnejšie ubytovanie.  

Poslanec Hollý – sa opýtal či sa nevie aká je táto daň v okolitých obciach, napr. 

v Topoľčiankach. 

 Bc. Kordošová – uviedla, že konkrétne v Topoľčiankach nevie, nakoľko sa porovnávali 

podobne veľké okresné mestá , kde táto daň je stanovená v rozpätí od 0,45€ až 0,60€. 

Poslanec Husár – uviedol, že tu ide hlavne situácie, kedy sa uzatvárajú zmluvy na 

ubytovanie na celý rok pre rôzne firmy, kde zmluva je uzatvorená na cenu, ktorá bola 

stanovená. Takže v tomto prípade sa môže stať, že dotyčná firma nebude akceptovať 

ďalšie navýšenie o takú cenu. Podobný problém mali už aj minulý rok.  

Ing. Szobiová – uviedla, že na tento rok bolo plánované za všetky zariadenia príjem 

5 000€ a pri tomto navýšení by to bolo 6 000€. Upozornila na to, že pri prijímaní týchto 

daní by poslanci mali myslieť na príjmovú časť rozpočtu, nakoľko bude výpadok 

podielových daní, sú tu prísľuby na investície, ďalej je tu požiadavka na úsporu v rámci 

Memoranda, tak naozaj nevie ako to potom urobiť, treba sa na to komplexne  pozerať.  



Poslankyňa Dubajová – uviedla, že niekedy menej je viac, niekedy tá obrátkovosť je 

väčšia, keď zvýšime o 0,05€, tak sa radšej vrátia ako keď mu zvýšia o 0,10 %. 

Poslanec Petrovič – sa opýtal o koľko sa zvýšil príjem do rozpočtu z dani za psa 

v bytových domoch v minulom roku oproti predošlým rokom.  

Bc. Kordošová – uviedla, že bol nárast oproti predošlému roku. V roku 2012 bol predpis 

vo výške 11 000€,  za predošlý rok predpis momentálne nemá pri sebe.  

Poslanec Husár –  uviedol, že jeho návrh je zvýšiť daň za ubytovanie z 0,35 € na 0,40 € 

na osobu a prenocovanie  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh poslanca Husára  : 

Za: 11 (Petrovič, Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Hritz, Boršč, Záchenský, Chládek, 

Madola, Husár, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 (Klučiar, Hollý, Galaba, Tonkovič) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Poslanec Madola – sa opýtal, že čo nás vedie k zníženiu daní za výherné automaty.  

Bc. Kordošová  - uviedla, že pri schvaľovaní tejto sumy v predošlom období sa možno 

reálne nezhodnotili náklady týchto prevádzkovateľov. Návrh vychádza z reálneho 

posúdenia daňového zaťaženia prevádzkovateľov prístrojov.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh celého VZN v znení pozmeňujúceho návrhu. 

Za: 15 (Husár, Chládek, Madola, Záchenský, Boršč, Klučiar, Hollý, Galaba, Hritz, 

Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Dubajová, Petrovič, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložené  návrh VZN bol schválený. 

 

 

K bodu 17/ 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. /2012 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Mesta Zlaté Moravce (mat č.5-20MZ -2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc Kordošovú, vedúcu oddelenia 

miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Bc. Kordošová – uviedla, že dôvodom tohto návrhu VZN o poplatku  na území mesta 

Zlaté Moravce  je potreba zapracovať zmeny v súlade so zákonom  č. 460/2011 Z. z. ako 

aj skutočnosť, že náklady spojené so zberom, prepravou, uložením a zneškodňovaním 

komunálneho odpadu sú podľa kalkulácie, ktorú predložili Technické služby mesta 

vyššie, ako príjem z vybratého poplatku a každoročne sú vyčleňované z rozpočtu mesta 

finančné prostriedky na dofinancovanie daných služieb. 

V návrhu VZN o poplatku oproti VZN platnému v r. 2012 sa uskutočnili najmä tieto 

zmeny: vypustili sa citácie zákona, zmenila sa sadzba poplatku na osobu a kalendárny 

deň zo sumy 0,0438 EUR na  0,04658 EUR, čo je zo sumy 16 EUR za rok na 17 EUR za 

rok . Ďalej pri množstvovom zbere sa pridal veľkoobjemový kontajner s objemom 3000 l 



so sadzbou 0,0050 € / l. Predĺžila sa lehota na podanie žiadostí o zníženie resp. 

o odpustenie poplatku z 31. 01. do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Madola – sa opýtal, že aké máme nedoplatky za tento rok na výbere poplatkov 

za komunálny odpad.   

Bc. Kordošová – uviedla, že nakoľko občania môžu využiť aj splátkový kalendár a tieto 

poplatky nám nabiehajú aj počas tohto obdobia, presné nedoplatky budeme vedieť na 

konci roka . Ďalej uviedla, že k októbru sú nedoplatky zatiaľ vo výške 22 000€. 

Poslanec Madola – sa opýtal, že či nemá  informácie, aká výška nedoplatkov bola za 

minulý rok. 

Bc. Kordošová – uviedla, že tieto informácie nemá momentálne k dispozícií.  

Poslanec Madola – uviedol, že naráža na to, či nejdú náhodou sanovať neplatičov, 

platcami. Ďalej sa opýtal či sa darí niečo aj vymôcť z pohľadávok od neplatičov. 

Bc. Kordošová – uviedla, že náklady s komunálnym odpadom sú podľa kalkulácie, ktorú 

predložili Technické služby mesta vyššie, ako príjem z vybratého poplatku.. Neplatiči sú 

problémom nie len Zlatých Moraviec, ale problémom celého Slovenska a vymáhať niečo 

od občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi a nie je im na čo siahnuť, je veľmi problematické, 

ale robia, čo sa dá.  

Primátor mesta – uviedol, že podľa toho aké má informácie z Technických služieb, tak 

aby mesto nesponzorovalo neplatičov, by sa mal vyberať poplatok vo výške 26€, 

takže ten rozdiel dá sa povedať, že sponzoruje mesto. 

Poslanec Hollý – sa vyjadril,  že si musíme uvedomiť, že o koľko % vzrástli  náklady na 

pohonné hmoty  za tento rok . Ďalej zdôraznil, že vozidlá sú zastaralé, čo zas zvyšuje 

spotrebu pohonných hmôt. Treba si uvedomiť, že náklady na zber komunálneho odpadu 

stále stúpajú, vzhľadom na pohonné hmoty a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, to nie je 

tak, že mesto si chce s tým niečo vylepšiť.   

 

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh: 

 

Za: 11 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Chládek, Záchenský, Husár, Dubajová, Tonkovič, 

Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 4  (Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Madola)  

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený. 

 

 

K bodu18/ 

Návrh   na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce (mat č.6-20MZ -2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

 



Ing. Szobiová – uviedla, že je predložený návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady  

hospodárenia s majetkom mesta dodatkom č. 2 z dôvodu duplicitnej úpravy nakladania s 

finančnými prostriedkami mesta, rozpočtových opatrení a oprávnenosti schvaľovania 

rozpočtových opatrení v dvoch právnych normách mesta, a to vo VZN č. 6/2011 Zásady 

hospodárenia s   majetkom mesta Zlaté Moravce a vo VZN č. 5/2012 o rozpočtových 

pravidlách Mesta Zlaté Moravce. Ďalej uviedla, že v materiáloch je uvedené, ktoré   

ustanovenia sa navrhujú z pôvodného VZN vypustiť.  

Ing. Mesková – sa vyjadrila, že Oddelenie správy majetku mesta navrhlo Dodatok č. 2 k 

všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 6/2011, kde v článku 9 ods. 1 

písmeno f) prenájom nebytového priestoru podľa účelu sa dopĺňa: 

-   cvičenie aerobicu,  zumby a pod.  - 5,00 eur/ hodina  

/mimo priestorov telocvične/ 

-   pre školské zariadenia za účelom výučby - 6,00 eur/m
2
/rok 

-   pre verejnú správu, štátnu správu  - 16,60 eur/m²/rok     

    a politické strany 

Ďalej sa v článku 9 ods. 1  sa dopĺňa nové písmeno  l), ktoré  znie: „l) výška nájomného 

za pozemky na umiestnenie predajného stánku /bez  ohľadu na miesto a účel podnikania 

(druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby  v zmysle stavebného zákona  za 

cenu  15,00 eur/m
2
/rok“   

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie k predloženému návrhu : 

 

Za: 15 (Chládek, Záchenský, Husár, Madola, Boršč, Klučiar, Hollý, Galaba, Hritz, 

Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Dubajová, Petrovič, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

Poslanec Hritz – na základe požiadavky prítomných občanov mestskej časti Prílepy 

podal procedurálny návrh, aby sa bod Informácia o východiskových ukazovateľoch 

návrhu rozpočtu na rok 2013 prerokoval teraz. 

JUDr. Vozárová – navrhla, aby sa riešili body tak, ako nasledujú, ale náš rokovací 

poriadok predpokladá, že môžu nastať určité procedurálne veci, ktoré nemáme ošetrené 

do detailu a v takýchto prípadoch rozhoduje zastupiteľstvo hlasovaním. Ďalej navrhla, že 

ak poslanci chcú môžu ako ďalší bod procedurálne navrhnúť rokovanie  k tejto téme. 

Poslanec Madola – podal procedurálny návrh, aby teraz mohli vystúpiť občania Prílep. 

Počas rokovania tohto bodu prišiel poslanec Rumanko. 

Primátor mesta – dal hlasovať za prednesený návrh poslanca Madolu 

Za: 16 (Husár, Madola, Chládek, Boršč, Záchenský, Klučiar, Hollý, Galaba, Hritz, 

Tonkovič, Uhrinová, Rumanko, Vicianová, Dubajová, Petrovič, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta - odovzdal slovo občanom mestskej časti Prílep. 

 

 



Vystúpenie občanov: 

Zástupca občanov mestskej časti Prílepy pán Jamrich vystúpil s výhradou proti 

vyjadreniu  Finančnej komisie, kde bolo odporučené, ako jedno z opatrení šetrenia 

v rozpočte návrh na zrušenie MŠ Slnečná a MŠ Prílepy. Ďalej uviedol, že na vybavenosť, 

rekonštrukciu, wc, lehátka v MŠ Prílepy prispeli finančne približne 80% 

podnikatelia, rodičia a zvyšnou časťou mesto Zlaté Moravce. Požiadal o vyjadrenie či je 

táto informácia pravdivá a z akého dôvodu k takémuto záveru prišli. 

Poslanec Galaba – požiadal o odpoveď, že odkiaľ majú tieto informácie. 

Pán Jamrich – uviedol, že na občianskom výbore mestskej časti Prílepy ich o tomto 

informoval primátor mesta. 

Poslanec Galaba – vysvetlil občanom, že Finančná komisia je riadne zvolený orgán 

Mesta Zlaté Moravce, kde sa prerokovávajú rôzne veci. Prerokovávali sa tam rôzne veci 

týkajúce sa rozpočtov a padali tam rôzne návrhy. To čo ste čítali bola časť prerokovávaná 

v oblasti školstva, kde okrem iného  boli prerokovávané aj oblasti mestských podnikov, 

príjmovej, výdavkovej časti.  V rámci diskusie v oblasti školstva potvrdil, že sa dostali 

k problematike kde bola diskusia ohľadne MŠ a keďže bola informácia, že MŠ v Zlatých 

Moravciach máme problém financovať bolo navrhnuté ako optimalizovať prevádzku MŠ 

v Zlatých Moraviec.  Potom pán poslanec predniesol svoj návrh, čo bol naozaj len návrh, 

o ktorom sa diskutovalo, hlasovalo a odsúhlasilo, aby do materiálov MsZ, týkajúce sa 

bodu Informácia o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013 bol 

uvedený tento návrh, ktorý má len oboznámiť o možnostiach a teraz sa prijme uznesenie, 

že  Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie východiskové ukazovatele, ďalej berie na 

vedomie limity výdavkov na jednotlivé  rozpočtové kapitoly a berieme na vedomie limity 

výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie mesta, čo je všetko. Uviedol, že nie je na 

mieste žiadna panika, že ideme rušiť nejaké škôlky. V prípade rokovania návrhu rozpočtu 

čo bude na ďalšom MsZ nebude figurovať MŠ Prílepy – finančná dotácia, vtedy je to už 

vec vážna, že ideme rušiť škôlku v Prílepoch, takýto návrh tu ešte dnes nie je.  

Občania mestskej časti Prílepy – reagovali na vyjadrenie, že potom by bolo možno už 

neskoro  ohlasovať sa a podľa nich je na mieste, že majú obavy, keď  sa vo Finančnej 

komisii o tomto návrhu rokovalo. 

Poslanec Hritz – uviedol, že Finančná komisia odporučila pri spracovaní tvorby 

rozpočtu na rok 2013 nasledovné: 

- Zníženie bežných výdavkov o 5% na mzdy a 10% na tovary a služby oproti roku 

2012 

- V rámci racionalizácií a opatrení zrušiť MŠ Slnečná a MŠ v Prílepoch s tým, že 

mesto zabezpečí odvoz detí do iných MŠ v Zlatých Moravciach 

Poslanec Galaba – uviedol, že o tomto sa dnes nejde hlasovať.  

Občania mestskej časti Prílep – rozhorčene reagovali na toto vyjadrenie a prebehla 

horlivá diskusia medzi občanmi a poslancami MsZ. Občania zdôrazňovali, že táto MŠ sa 

dala po dlhej dobe do kopy, zásluhou pracovníčok tejto škôlky, ktoré obetovali veľa času 

a finančných prostriedkov, aby sa táto škôlka dala dokopy. 

Poslanec Hollý - zdôraznil, že dnes sa naozaj nejde rozhodovať o zrušení tejto škôlky 

a uviedol  dôvody na tento návrh, ktoré vyplývali z informácií, že náklady na jedno dieťa 

v MŚ Prílepy sú raz tak vyššie ako v iných MŠ v Zlatých Moravciach. Ďalej dodal, že 

Finančná komisia nie je záväzný orgán, je len poradný orgán Mestského zastupiteľstva, 

ktoré  rozhoduje. 



Poslanec Husár – informoval prítomných o legislatívnych krokoch, čo sa týka rušenia 

MŠ -  primátor musí po odsúhlasení MsZ dať toto na odsúhlasenie Ministerstvu školstva, 

kde až potom po deviatich legislatívnych mesiacoch prichádza k týmto zmenám (ako 

zlučovanie MŠ, zrušovanie MŠ). Ďalej dodal, že takáto je skutočnosť  a MŠ na Slnečnej, 

ani v Prílepoch nikto rušiť nejde a nevidí dôvod paniky a rozrušenia.  

Ďalej prebiehala diskusia, ktorá sa týkala témy zrušenia MŠ Prílepy, do ktorej sa zapojili  

občania mestskej časti Prílepy, riaditeľka MŠ Prílepy, ktorí žiadali zachovanie MŠ 

a poslanci Hritz, Boršč, Petrovič, Hollý, Husár,  ktorí sa vyjadrili k tejto téme.  

Záverom tejto diskusie bolo, že o zrušení MŠ by muselo rozhodnúť Mestské 

zastupiteľstvo a pred tým by to muselo prejsť komisiou školstva, Mestskou školskou 

radou a väčšina prítomných poslancov sa vyjadrila, že nebude za návrh  za zrušenie MŠ. 

Primátor mesta – vyjadril svoj názor, že zachovanie týchto MŠ je určite potrebné a treba 

hľadať iné možnosti kde by sa dalo šetriť.  

 

 

K bodu 19/ 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a č. 8/2012 

schválených primátorom mesta (mat č.19-20MZ -2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

 

Ing. Szobiová – uviedla, že uznesením č. 328/2012 bolo schválené VZN č. 5/2012 

o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce. V časti 4.5 zmeny rozpočtu 

a rozpočtové opatrenia v bode 4.5.7 je primátor mesta oprávnený v rozsahu určenom 

MsZ schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu 

v rámci programu do výšky 20.000 €, medzi programami navzájom do výšky 20.000 € 

a medzi položkami do výšky 5.000 €. 

Na základe uvedeného primátor mesta schválil dve rozpočtové opatrenia. V rozpočtovom 

opatrení č. 7/2012 sa upravoval rozpočet presunom medzi položkami a medzi 

programami pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky schváleného rozpočtu.  

Podobne aj v rozpočtovom opatrení č. 8/2012 sa upravoval rozpočet presunom medzi 

položkami a medzi podprogramami pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky 

schváleného rozpočtu. V materiáloch je to sumarizované po jednotlivých položkách.  

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženej informácií. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať za uznesenie , že MsZ berie na vedomie túto informáciu 

Za: 13 (Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, Tonkovič, 

Hritz, Škvarenina, Dubajová, Uhrinová) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 (Rumanko, Vicianová) 

Nehlasoval: 1 (Galaba) 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 

 



 

K bodu 20/ 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 (mat č.20-20MZ -

2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženej informácií. 

Ing. Szobiová – uviedla, že v zmysle článku 12 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Zlaté Moravce predkladáme informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9 na 

základe účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 

finančných darov. Rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta dňa 

28.9.2012. Do zmeny rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením boli zapracované finančné 

prostriedky účelovo viazané, určené na bežné výdavky, nevyžadujúce súhlas Mestského 

zastupiteľstva v súlade  s § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov.   

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k k predloženej informácií.  

Primátor mesta - dal hlasovať za k predloženú informáciu  

Za: 13 (Husár, Madola, Chládek, Záchenský, Boršč, Klučiar, Hollý, Galaba, Hritz, 

Tonkovič, Dubajová, Petrovič, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 (Rumanko, Vicianová) 

Nehlasoval: 1 (Uhrinová) 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu 21/ 

Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.10/2012 ( mat č.21-

20MZ-2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženej informácií. 

Ing. Szobiová – uviedla, že uvedená zmena  rozpočtu je v rámci bežného rozpočtu a je to 

v rámci položiek, ktoré boli presiahnuté úpravou  právomoci primátora mesta. Najväčšia 

zmena rozpočtu je v podprograme „Sociálna inklúzia a zamestnanosť“ presunom medzi 

položkami v rámci schváleného rozpočtu ako aj zvýšeného krytia výdavkov na zálohy 

projektov Komunitná sociálna práca.  

Rozpočet po zmenách na uvedené projekty bol  na krytie výdavkov na zálohy projektov 

z Európskeho sociálneho fondu. Predpokladané skutočné výdavky ku koncu roka budú vo 

výške 19.840 €. Na uvedených projektoch sa mesto podieľa 5% kofinancovaním, ktoré 

predstavuje výšku nezúčtovaných vynaložených výdavkov na jednotlivé projekty. Okrem 

toho mesto musí hradiť zo svojho rozpočtu ďalšie výdavky na zamestnancov v rámci 



uvedených projektov, ktoré nie sú oprávnené a to stravu, prídel do sociálneho fondu, 

nemocenské dávky.  

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

 

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina, Uhrinová) 

Proti: 0       

Zdržali sa:  0    

Nehlasoval: 1 (Rumanko) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 22/ 

Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.11/2012 (mat 

č.22-20MZ-2012) 

 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženej informácií. 

Ing. Szobiová – uviedla, že zmenu v rozpočte navrhujeme presunom z bežných 

výdavkov na krytie kapitálových výdavkov , predkladáme návrh na krytie  

dofinancovania z bežných príjmov z dôvodu neplnenia kapitálových príjmov mesta. 

Ďalej uviedla, že nakoľko plnenie kapitálových príjmov je ku koncu septembra na 75 % 

a v ďalšom období sa kapitálové príjmy nebudú plniť, týmto by došlo k narušeniu 

vyrovnanosti rozpočtu, preto navrhujeme znížiť príjmovú časť kapitálového rozpočtu 

a zároveň aj výdavkovú časť kapitálového rozpočtu na rok 2012 vo výške 21.500 €.  

Poslanec Galaba  - sa opýtal k rozpočtovej úprave a to konkrétne na projektovú 

dokumentáciu k stavebnému povoleniu prístavby stolnotenisovej herne v CVČ, kde sa 

uvádza suma 1.238,00 € napriek tomu, že bolo pri schvaľovaní tejto zmluvy deklarované, 

že mesto to nebude stáť nič. Táto pripomienka bola prednesená aj na Mestskej rade. Ďalej 

požiadal o informáciu, či rekonštrukcia denného centra bola už vykonaná.  

Bc. Nociar – uviedol, že na základe obstarania bola začatá rekonštrukcia Denného centra, 

ktorá toho času ešte prebieha.  

Poslanec Galaba  - uviedol, že zase sa niečo robí a teraz sa to má schvaľovať.  

Bc. Nociar – uviedol, že Denné centrum sa realizuje z dotácie Ministerstva SR s 10% 

spoluúčasťou Mesta Zlaté Moravce.  

Ing. Szobiová – uviedla, že dotácia z MPSVaR SR bola poskytnutá vo výške 14.750 €. 

Celkové náklady na rekonštrukciu budú približne vo výške 21.000 €. Nakoľko 

v poslednej zmene rozpočtu bolo schválené dofinancovanie len na 1.500 € z kapitálových 

výdavkov, predkladáme návrh na krytie celého dofinancovania z bežných príjmov 

z dôvodu neplnenia kapitálových príjmov mesta. Ďalej uviedla, že v prípade 

nedofinancovania mestom museli by sme dotáciu vrátiť. 

Ing. Szobiová – sa vyjadrila aj k stolnotenisovej herne v CVČ. Materiál k tomuto bodu 

bol doplnený o komentár k tejto položke, kde sa uvádza, že  na posúdenie projektovej 



dokumentácie pre stavebné povolenie – prístavba stolnotenisovej herne v CVČ 

Rovňanova, zo strany mesta bolo potrebné dať posúdiť  projektovú dokumentáciu  

technickej inšpekcii vo výške 48,00 €.  Nakoľko  jej rozpočet ukazuje sumár, tak  vzniklo 

nedorozumenie, ktoré je v doplnenom materiáli vysvetlené, že zvyšná finančná čiastka 

bola za projektovú dokumentáciu na Výmenníkovú stanicu.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 1 (Rumanko) 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 23/ 

Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta (mat č.23-20MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Ing. Szobiová – uviedla, že na základe prehodnotenia krytia investičných akcií 

z úverových zdrojov navrhujeme prefinancovať: 

Z Rezervného fondu mesta tieto investičné akcie: 

1. MŠ Žitavské nábrežie – strojnotechnologické vybavenie kotolne a plynoinštalácia vo 

výške    27.756 €. 

2. MŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v materskej škole vo výške 

27.400 €. 

3. Vozidlo na  zabezpečenie separovaného zberu – spolufinancovanie vo výške 48.990 €. 

Mesto Zlaté Moravce dňa 25.8.2011 požiadalo Recyklačný fond o poskytnutie účelovej 

dotácie na kúpu vozidla na separovaný zber. Dňa 19.10.2011 bola podpísaná Zmluva 

o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1109/11/30 na kúpu uvedeného 

vozidla vo výške 105.690 €. Termín čerpania prostriedkov bol určený do 31.12.2012. Na 

základe výberového konania na obstaranie vozidla bude potrebné dofinancovanie vo 

výške 48.990 €. Zmenou rozpočtu v júni 2012 sa znížil rozpočet na krytie výdavkov na 

spolufinancovanie na výšku 20.000 €.  

Z Fondu rozvoja bývania navrhujeme prefinancovať tieto investičné akcie: 

1. Stavebné úpravy – parkovisko na  M. Benku a Hviezdoslavovej ul.– vo výške 3.000 €. 

2. Obnova zemného rigolu v m. č. Prílepy – vo výške 22.800 €.  

Obidve tieto akcie boli zahrnuté v zásobníku investičných akcií na prefinancovanie 

z úverových zdrojov. Stavebné úpravy – parkovisko bolo plánované vo výške 18000 €. 

Prehodnotením možnosti vybudovania tohto parkoviska sa výška aj spôsob realizácie 

upravil na nevyhnutné výdavky vo výške 3.000 €. Obnova zemného rigolu vo výške 

22.800 € zostáva nezmenená. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 



Poslanec Galaba – uviedol, že on navrhuje prijať uznesenie v zmysle odporúčania 

Finančnej komisie, ktorá odporučila z Rezervného fondu spolufinancovať vozidlo na 

separovaný zber. Finančná komisia neodporučila z Rezervného fondu prefinancovať 

akcie MŠ Žitavské nábrežie a MŠ Kalinčiakova. Finančná komisia neodporučila z Fondu 

rozvoja bývania prefinancovať obidve uvedené akcie. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh uznesenia v zmysle úprav, ktoré navrhol 

poslanec Galaba 

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Tonkovič, Hritz) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 (Škvarenina) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 24/ 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011 (mat č.24-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada zobrala správu nezávislého audítora na 

vedomie a odporučila predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade 

otázok požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby odpovedala. 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Petrovič – požiadal o vysvetlenie tejto správy, nakoľko jej nepochopil. 

Ing. Szobiová – vysvetlila túto správu audítora ku konsolidovanej výročnej správe, ktorá 

mala záporné stanovisko. Konsolidovaná správa je vlastne zosumarizovanie  spolu 

s našimi príspevkovými organizáciami a z tohto dôvodu vlastne vyšlo  záporné 

stanovisko. 

Poslanec Madola – požiadal o stanovisko Hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór nebol 

prítomný, preto poslanec následne podal návrh na odloženie hlasovania k tomuto boku.  

Poslanec Madola – po vysvetlení, že uvedené sa berie na vedomie, poslanec návrh 

stiahol.  

Primátor mesta - dal hlasovať za predloženú správu: 

 Za: 16 (Galaba, Hollý, Chládek, Klučiar, Boršč, Záchenský, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu nezávislého audítora zobralo 

MsZ na vedomie. 

 

 

K bodu 25/ 

Informácia o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na rok 2013 (mat 

č.26-20MZ-2012) 

 



Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada zobrala informáciu na vedomie a odporučila 

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu 

oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Ing. Szobiová – vysvetlila bližšie informácie v tabuľkách, ktoré mali poslanci uvedené 

v materiáloch. Uviedla, že čísla v tabuľkách sú predbežné, nakoľko tento materiál sa stále 

upravuje. Konečná verzia bude predložená na najbližšiu Finančnú komisiu a následne na 

rokovanie MsZ.  

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Hritz – prečítal odporučenie Finančnej komisie a to konkrétne bod  b), ktorý 

znel nasledovne:  v rámci racionalizačných opatrení zrušiť MŠ so ŠJ Slnečná ul. a MŠ so 

ŠJ Prílepy s tým, že Mesto zabezpečí dovoz detí z mestských častí do ostatných 

materských škôl v meste.  Následne po prečítaní požiadal, aby tento bod bol z materiálu 

vypustený.  

Poslanec Galaba – uviedol, že tento bod nie je súčasťou uznesenia, je to uvedené len v 

dôvodovej správe. Dôležité je uznesenie.  

Poslanec Škvarenina – uviedol, že toto stanovisko je uvedené iba v dôvodovej správe, 

ktorá pri návrhu rozpočtu bude iná a v inej dôvodovej správe s poslancom Galabom 

dohliadnu na to, aby v kolonkách MŠ Slnečná a MŠ Prílepy, neboli nuly.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predloženú informáciu 

Za: 12 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Rumanko, Uhrinová, Škvarenina) 

Proti: 2 (Hritz, Vicianová) 

Zdržali sa: 1 (Dubajová) 

Nehlasoval: 1 (Tonkovič) 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu 26/ 

Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so 

zák č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (mat č.27-20MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Ing. Szobiová – uviedla, že na základe schváleného uznesenia je predložený návrh na 

riešenie zosúladenia hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt, m. p. tak, 

aby mestský podnik spĺňal podmienky zákona o RPVS.   

V predchádzajúcich rokoch nemal podnik zostavený rozpočet tak, aby boli správne 

posudzované náklady a výnosy na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Nájomné za nebytové 

priestory boli účtované ako príjem za podnikateľskú činnosť. Nebol stanovený koeficient 

prepočtu nákladov a výnosov podľa skutočne vykonávanej činnosti v hlavnej 

a podnikateľskej činnosti, z toho dôvodu nie je možné porovnať stav v roku 2011 

a predchádzajúcich rokoch s navrhovaným riešením. 

 

Navrhované riešenie právneho stavu v príspevkovej organizácii Službyt: 



1. odňatie majetku zo správy PO 

V hlavnej činnosti by podnik zabezpečoval udržiavanie a opravy v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta a v budovách vo vlastníctve mesta okrem budov, 

ktoré sú zverené do správy alebo prenajaté ostatným mestským organizáciám. 

Tieto majú v rámci nájomných zmlúv zabezpečovať opravy a údržbu prenajatého 

majetku na vlastné náklady. 

Zároveň by klesla v podniku nákladová položka na odpisy v hlavnej činnosti 

o cca 70.000 Eur, čím by klesla požiadavka na výšku príspevku z dôvodu 

vyrovnanosti rozpočtu PO.  

 

2. príjem za prenájom bytov a nebytových priestorov do rozpočtu mesta 

 

3. zapojenie príspevkovej organizácie na rozpočet mesta príspevkom – 

príspevkovaná by bola hlavná činnosť PO 

 

4. určenie koeficientu pre rozúčtovanie nákladov na hlavnú a podnikateľskú činnosť 

v prípade nákladov, ktoré nie sú jednoznačné (mzdy, odvody, ostatné osobné 

náklady, energie, služby a pod.). Na rok 2013 bol  koeficient určený pomerom 

správy mestských bytových domov (nepredaných bytov) k správe bytových 

domov za odpredané byty – 78% podnikateľská činnosť, 22% hlavná činnosť. 

 

5. Zostavenie rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2015 – návrh 

rozpočtu predložený v prílohe materiálu.  

 

6. Tvorba fondu údržby a opráv za neodpredané byty v predaných bytových domov  

 

Následne by boli splnené zákonné podmienky príspevkovej organizácie: 

- zapojenie príspevkom na rozpočet zriaďovateľa vo výške 173.160 Eur 

- splnenie podmienky krytia nákladov do výšky najviac 50% (t.z. príspevok 

zriaďovateľa musí byť vyšší ako vlastné tržby podniku): 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Galaba – podal návrh na odstránenie konkrétnej sumy, ktorá má slúžiť ako 

príspevok pre Službyt, čiže navrhol bod b) v uznesení vypustiť 

Poslanec Hollý – požiadal o vysvetlenie, akým spôsobom sa prišlo na výšku príspevku, 

ktorá bola uvedená v bode b) 

Ing. Szobiová – uviedla, že v roku 2012 je plánovaný príjem za mestské byty a nebytové 

priestory v celkovej výške 328.799 Eur.  

V roku 2013 je plánovaný príjem na základe predpisu nájomného a za energie za mestské 

byty vo výške 275.133 Eur a za nebytové priestory vo výške 11.652 Eur, celkom 286.785 

Eur. Nižší príjem z nájomného je plánovaný z dôvodu odpredaja mestských bytov. 

Z dôvodu predpokladu neplatičov, hlavne na Ul. 1. Mája, sme upravili predpokladaný 

príjem na výšku 80% z predpisu nájomného a energií na sumu 220.106 Eur. Z uvedenej 

sumy sme vychádzali pri určení príspevku pre podnik. 



Poslankyňa Uhrinová – sa opýtala, že kto bude riešiť pohľadávky.  

Ing. Szobiová – uviedla, že do 31.12.2012 bude riešiť a evidovať pohľadávky m.p. 

Službyt a pohľadávky, ktoré vzniknú od 01.01.2013 bude evidovať a riešiť mesto.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať za celý návrh s tým, že bod b) , na návrh poslanca  

Galabu sa vynechá: 

Za: 16 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Uhrinová, Vicianová, Tonkovič, Hritz, Rumanko, Škvarenina, Dubajová) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 27/ 

Návrh na odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT 

Zlaté Moravce (mat č.28-20MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 

úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že tento návrh nadväzuje na predchádzajúci bod, ktorý MsZ 

schválilo. V záujme zachovania existencie mestského podniku Službyt ako príspevkovej 

organizácie ako aj z dôvodu celkovej ekonomickej výhodnosti takéhoto rozhodnutia,  je 

v záujme mesta, aby uvedený majetok zostal v užívaní Mesta Zlaté Moravce a nie  

v správe jeho príspevkovej organizácie. Majetok bude odňatý na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí majetku s účinnosťou od 1.1.2013. Majetok, ktorý bude odňatý je 

uvedený v materiáloch.  

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

Za: 15 (Husár, Chládek, Madola, Zachenský, Klučiar, Boršč, Hollý, Galaba, Hritz, 

Tonkovič, Uhrinová, Rumanko, Dubajová, Petrovič, Škvarenina)  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovala: 1 (Vicianová) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 28/ 

Návrh dodatku č.3 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté 

Moravce (mat č.29-20MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 

úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 



JUDr. Vozárová – uviedla, že zosúladenie stavu mestského podniku Službyt je potrebné 

premietnuť aj do textu zriaďovacej listiny, kde navrhujeme upraviť  a aktualizovať rozsah 

hlavnej a podnikateľskej činnosti tohto podniku. Uviedla, že znenie Dodatoku č. 3 majú 

poslanci v materiáloch, takže pokiaľ má niekto nejakú pripomienku  môže ju predniesť. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať: 

Za: 14 (Galaba, Hollý, Klučiar, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina, Boršč) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovala: 2 (Vicianová, Rumanko) 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 

 

Poslanec Madola – podal procedurálny návrh na 5 minútovú prestávku. 

Primátor mesta – vyhlásil 5 minútovú prestávku. 

 

 

K bodu 29/  

Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce – budovy (súp. č. 501) 

naľavo od vstupu do areálu Mestskej nemocnice pre PHARMACUM ZM s.r.o.  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.18-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Michala Grujbára povereného 

riadením Mestskej nemocnice MUDr. Prof. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach, 

aby podal informáciu k predloženému návrhu. 

Michal Grujbár – uviedol, že všetky materiály mali páni poslanci k dispozícií, dokonca 

s poslancom Galabom sa rozprával aj o výhradách, ktoré boli na komisii. Jedná sa 

o budovu naľavo od vrátnice, je to nájom dlhodobý a jedná sa tam o rekonštrukciu cca. 

50 000€. Uviedol, že poslancovi Galabovi povedal, že sa spojí so záujemcami, ktorí 

navrhli nejaké podmienky a povie im nejakú spätnú väzbu, ktorú pán poslanec navrhuje 

zmeniť a následne by mu predložil zmluvu na finančnú komisiu. Keďže v tejto podobe 

majú poslanci zmluvu v materiáloch, uviedol, že nemá k nej čo dodať. Je to budova 

pomerne schátralá, nemocnica na rekonštrukciu určite nemá, nemocničná lekáreň tam 

zriadená nemôže byť, pretože toho času má budova 82 m² a na lekáreň je potrebných 110 

m². Uviedol svoj názor, že podľa neho je to dobrá investícia. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že by chcela doplniť informácie aj z právneho hľadiska. 

Uviedla, že uvedené bolo prerokované aj v Komisii podnikateľskej činnosti, obchodu, 

správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho  rozvoja ako aj v Mestskej 

rade. Uviedla, že nájomné sa navrhuje vo výške 50,- eur/m2/ročne na dobu nájmu 15 

rokov, pričom v zmluve bola navrhovaná ešte aj opcia na 15 rokov, ktorá bola vypustená 

a na schválenie do MsZ sa nedávala, čiže bude následne zo zmluvy vypustená. Ak by 

teda zastupiteľstvo prenájom schválilo, nájom by bol len na 15 rokov. Pričom nájomné 



vo výške 50,- eur/m2/ročne by bolo sčasti započítané do nákladov za rekonštrukciu a 

zvyšok by uhradili vo finančnom plnení. Pre porovnanie uviedla, že táto zmluva je taká 

istá ako mala spoločnosť GENEA, kde bol prenájom vo výške 20,- eur/m2/ročne. 

Poslanec Galaba – uviedol, že dával návrh na stiahnutie tohto bodu z programu, pretože 

mal k zmluve zásadné pripomienky o ktorých hovoril aj pánovi Grujbárovi. Uviedol, že 

vadia mu tam tri veci, ktoré žiada prepracovať a neodporúča tento návrh prijať. Uviedol, 

že mu vadí nasledovné:  

- 15 rokov nájmu + s opciou bez súhlasu MsZ 

- Možnosť prenajať inému nájomcovi bez súhlasu MsZ 

- Výška nájmu 495,-eur mesačne, z čoho 80% bude nepeňažného charakteru, čiže 

za 400€ si bude zveľaďovať svoj majetok, nie mestský majetok a iba 95€ bude 

platiť. 

Na záver uviedol, že zmluva je pre mesto zjavne nevýhodná a čo sa týka spomínanej 

spoločnosti GENEI, tak GENEA zachraňuje ľudské životy, tak tam keby bol nájom aj 

zadarmo, tak má to svoje opodstatnenie. Toto je podnikateľský biznis zámer, tu sa treba 

správať komerčne.  

JUDr. Vozárová –uviedla, že GENEA je založená ako s.r.o., čiže na dosiahnutie zisku. 

Poslanec Galaba – uviedol, že zabezpečuje dialýzou ľuďom zdravie a dodal, že trvá na 

tom, že zmluva je pre mesto nevýhodná. 

JUDr. Vozárová –uviedla, že výška vložených investícií cca. 50 000€  by sa mala 

odraziť na tom započítaní toho nájmu, čo je podľa nej pre mesto výhodné, pretože mesto 

si z vlastných prostriedkov tie priestory, ktoré sú majetkom mesta nezrekonštruuje, čo je 

možno druhý pohľad na vec. 

Poslanec Rumanko – uviedol, že sa čuduje JUDr. Vozárovej, že dala návrh zmluvy do 

návrhu uznesenia na schválenie, pretože jej môže s čistým srdcom povedať, že pokiaľ je 

nájomná zmluva, tak priestory si prenajímateľ s nájomcom dajú do zmluvy tak, že keď si 

chce niekto prenajať priestory, tak si do toho dá vlastné náklady a nie ešte aby si ich 

odpočítaval na úkor mesta. Myslí si, že je to dosť lukratívny priestor, aby sa táto budova 

dala vysúťažiť aj na niečo iné, za vyššie nájomné a za serióznejšie podmienky pre mesto. 

JUDr. Vozárová – zareagovala,  že áno my prenajímame majetok nájomcom a tí si 

z vlastných zdrojov priestory prípadne upravia, ale len nejakú bežnú údržbu. Čo sa týka 

už technického zhodnotenia a nejakých ďalších investícií, boli by sme radi, keby sme 

mali čo najviac takých nájomcov, ktorí by vložili takéto finančné prostriedky a ešte aj 

platili nájomné. Takto to vo väčšine prípadov nefunguje a preto ak niekto chce vložiť 

veľké peniaze do mestského majetku, tak samozrejme, že si to chce započítať. 

Poslanec Rumanko – uviedol, že ale takto by mohli aj ostatní podnikatelia pýtať 

nehnuteľnosti, že do nich zainvestujú a budú mestu platiť napr. 10€ mesačne. 

Michal Grujbár – uviedol, že chce doplniť, že tu sa nebude jednať o bežnú údržbu. 

Budova je teraz prízemná, jednopodlažná, viac menej budova nebola udržiavaná a po 

úpravách, ktoré má záujemca naplánované sa má jednať o budovu dvojpodlažnú, 

upravenú z vonku aj z vnútra. Toho času to má 82 m², po úprave približne 130 m², čiže sa 

tam vybuduje ďalších 50 m², za ktoré by sa platil nájom.  

JUDr. Vozárová – uviedla, že to technické zhodnotenie po uplynutí doby nájmu zostane 

majetkom mesta.  

Poslanec Petrovič – uviedol, že Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 

mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho  rozvoja neodporučila schváliť túto 



nájomnú zmluvu a okrem iného  tieto priestory sú momentálne využívané, nájom sa tam 

platí. Nájomcovia, ktorí sa tam nachádzajú sú  tiež ochotní investovať do tejto budovy 

s tým, že by potrebovali nájom na dlhšiu dobu ako jeden rok. Ďalej uviedol, že máme  

v Zlatých Moravciach sedem lekární a je otázne či potrebujeme aj ôsmu. Ak tak nevidí 

dôvod, prečo by to hneď mala dostať nejaká PHARMACUM ZM s.r.o, ktorá vznikla 

vlastne v tomto roku a ten pán čo ju zakladal v tom istom roku založil ďalších štyridsať  

s.r.o. –čiek, čo podľa neho zaváňa nie niečím čestným, to asi ľudia nevedia, tak ak už 

chceme tam mať lekáreň, tak dajme súťaž, nech ponúkajú.  Ale osobne si myslí, že táto 

budova na lekáreň nie je žiadúca a aby sa to dalo radšej do tej budovy čo sa tam 

rozpadáva, nech sa to zrenovuje a nech stúpa majetok mesta a nie do budovy, ktorá je 

využívaná, nechátra, ľudia sú tam ochotný investovať a nie je vhodné, aby sa niekomu 

tak len zadarmo dala.  

Poslanec Rumanko – dodal, že toto je podľa neho prvý stupienok totálneho ovládnutia 

nemocnice v Zlatých Moravciach určitou skupinou ľudí. 

Michal Grujbár – informoval  poslancov MsZ o materiáli, ktorý bol rozdaný na začiatku 

rokovania MsZ. Uviedol, že nakoľko bol požiadaný, aby predložil nejakú ponuku na 

riešenie tepelného hospodárstva v nemocnici. Uviedol, že jedná sa o spoločnosť Energo 

Controls s.r.o. Touto firmou boli oslovení na základe reportáže o unikajúcej vode z kotla. 

Spoločnosť ponúka v skratke energomanažment, čiže malo by to vyzerať asi tak, že prídu 

a opravia kotolňu zhruba za 560 000€ + DPH. Uviedol, že mesto ani nemocnicu to 

nebude stáť ani korunu, budú tam garantované nejaké úspory na výrobu tepla. Z týchto 

úspor 70% oni budú brať ako splátku a 30% bude okamžite ostávať v nemocnici. Je to 

prvá z ponúk, ktorá sa  podarila skompletizovať, iná toho času nie je. Nikto iný nemá 

záujem investovať 560 000€+DPH a čakať na splatnosť 10 rokov. Je to spoločnosť, ktorá 

sa s tým zaoberá a dodal, že nebol by to prenájom tepelného hospodárstva ani dodávanie 

plynu. Plyn by ďalej dodávalo SPP, kotolňa aj budova by bola majetkom mesta naďalej, 

len by sa teda jednalo o nejakú formu splátkovej investície, čiže tá splatnosť by tam bola 

nadstavená na dlhšiu dobu. Materiál je ponúknutý na preštudovanie  a pokiaľ by sa mu 

podarilo zohnať ešte nejakú ponuku do budúceho MsZ samozrejme ju predloží. Uviedol, 

že táto ponuka by bola aktuálna okolo marca, kedy by sa teoreticky mohlo dať toto 

technicky riešiť, nakoľko teraz je vykurovacia sezóna a kotolňa sa odstaviť nedá. 

Poslanec Boršč – podotkol, že by bolo dobré urobiť kroky aby tých ponúk bolo viac, aby 

sa mohla porovnať výhodnosť ponúk. 

Michal Grujbár – uviedol, že ak sa mu podarí zohnať ešte nejaké ponuky, určite ich 

predloží a podotkol, že uvedené nemá nič spoločné s prejednávaným návrhom prenájmu. 

Poslanec Husár – uviedol, že môže sa stať, že nemocnica prejde transformáciou, alebo 

v tom najhoršom prípade zaniknúť, ináč transformovať atď. Opýtal sa, že kto to bude 

splácať v prípade transformovania, alebo zaniknutia nemocnice. 

Michal Grujbár – uviedol, že z právneho hľadiska všetky záväzky nemocnice prejdú na 

zriaďovateľa, čiže mesto. V tomto je nevýhodnosť tohto projektu oproti tomu, keby sa 

zobral úver a urobilo by sa to okamžite, kde by bola návratnosť - 5 rokov, čo by bolo 

splácané kratšiu dobu z úspor  priamo banke. Ďalej uviedol, že toho času Všeobecná 

zdravotná poisťovňa rieši optimalizačný krok - proces, inými slovami idú sa baviť o tom 

koľko nemocníc zrušia a koľko nie. Platné zmluvy s zdravotnými poisťovňami končia 

31.3.2013, ale skôr ani toto nebude aktuálne a  ako to bude vyzerať s nemocnicou  by 

mali vedieť v priebehu novembra. Ďalej uviedol, že nikto nevie garantovať, že nemocnica 



bude tých osem rokov kedy by to bolo splácané, ale to nevieme garantovať, že bude ešte 

rok a tak isto nevieme garantovať, že nám kotolňa  vo februári nevybuchne. 

  

Primátor mesta - dal hlasovať za predložené uznesenie k návrhu: 

Za: 1 (Škvarenina) 

Proti: 8 (Petrovič, Dubajová, Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Galaba, Boršč, Madola) 

Zdržali sa: 6 (Klučiar, Záchenský, Hritz, Husár, Chládek, Tonkovič) 

Nehlasovali: 1 (Hollý) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 

 

 

K bodu 30/ 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 

3453) – časti pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely 1672, ktorá bude po 

odčlenení GP č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012 predstavovať parcelu KN registra „C“, č. 

parcely 1672/2 o výmere 64 m², pre Ladislav Blakčori a Xénia Blakčori, (1/3), Sofia 

Blakčoriová, (1/3) a Bali Blakčori, (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. (mat č.9-20 MZ-2012) 

  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 

Za: 14 (Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, Dubajová, 

Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 (Galaba, Hollý) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 31/  

Návrh na schválenie zámeru – spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – časti pozemku parcely KN registra 

„E“, číslo parcely 5702/2 o výmere cca 10 m², časti pozemku parcely KN registra 

„E“, číslo parcely 5001/1 o výmere cca 37 m² a (LV č. 3453) – časti pozemku parcely 

KN registra „C“, číslo parcely 3164/2 o výmere cca 45 m² pre Michala Frajku 

a manželku Máriu Frajkovú, 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.10-20 MZ-2012) 

 



Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

Za:13 (Husár, Madola, Chládek, Záchenský, Boršč, Klučiar, Hollý, Hritz, Tonkovič, 

Uhrinová, Rumanko, Vicianová, Petrovič) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 3 (Dubajová, Galaba, Škvarenina) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 32/ 

Návrh na schválenie zámeru – spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 3453) – časti pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 887/2 

o výmere cca 549 m², ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej 

v Zlatých Moravciach, pre Adrianu Filovú, (1/2) a Radoslava Tokára, (1/2) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (mat č. 11 -20 MZ – 2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh:  

Za: 15 (Hollý, Klučiar, Galaba, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Rumanko Uhrinová, Tonkovič, Hritz) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 33/ 

Návrh na schválenie zámeru – spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 4038) – pozemku parcely KN registra „E“, 

číslo parcely 171/5 o výmere 419 m², časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo 

parcely 167/1 o výmere 206 m², dvoch častí pozemku parcely KN registra „E“, číslo 

parcely 198/1 - /jedna o výmere 39 m² a druhá o výmere 4 m²/pre obchodnú 

spoločnosť PKP - SK, s.r.o. sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č. 12-20 MZ-2012) 



 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

O slovo sa hlásila občianka mestskej časti Prílep, preto primátor vyzval poslancov na 

hlasovanie či jej môže byť udelené slovo. 

Za: 14 (Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, Dubajová, 

Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 2 (Galaba, Hollý) 

Primátor mesta odovzdal slovo pani Laktišovej.  

Pani Laktišová – podala námietku proti tomuto prevodu, nakoľko osobitný prevod 

z pohľadu tohto nadobúdateľa je bezpredmetný. Ďalej uviedla, že zákon a ani iný predpis 

nepozná pozemky priľahlé k pozemku, ktoré sú uvedené v dôvodoch a ako ďalšie dôvody 

k neprevedeniu majetku uviedla, že firma oplotila tieto parcely zhruba pred tromi 

mesiacmi a to k parcelám, ktoré sú uvedené v materiály, ale parcela 168/1, ktorá je ku 

dnešnému dňu oplotená a na ktorú mesto povolilo zrealizovanie drobnej stavby, nepatrí 

firme PKP a ani pánovi podnikateľovi, patrí mu len 1/6, 5/6 je stále v správe Slovenského 

pozemkového fondu. Uviedla, že podľa nej by bolo nesprávne previesť pozemok firme, 

ktorá podniká v areáli, ktorý nie je v súlade s územným plánom, kde sa prevádzkuje 

podnikateľská činnosť v budove bez právoplatného stavebného povolenia, teda aj bez 

kolaudácie. Ďalej  si myslí,  že aj pán primátor nemôže byť nestranný pri tomto prevode, 

nakoľko ho niekoľko krát videla, že je návštevníkom tejto firmy.  

Primátor mesta – reagoval, či chce pani povedať,  nemôže ísť k niekomu na návštevu. 

Ďalší občan mestskej časti Prílep – uviedol a ohradil sa voči tomu, že v Prílepoch 

momentálne neexistuje zelená plocha, kde môže ísť jeho syn a deti tejto časti mesta 

športovať, nakoľko majiteľ firmy poskupoval pozemky bývalého ihriska, ktoré si oplotil. 

Primátor mesta  - požiadal Ing. Jedlovského o vyjadrenie. 

Ing. Jedlovský – uviedol, že v tomto areáli kde pán podnikateľ realizuje stavby, bola 

jedna stavba a to administratívna budova s penziónom právoplatne povolená. Uviedol, že 

aj Krajský stavebný úrad potvrdil rozhodnutie mesta o povolení tejto stavby. Ďalšie dve 

stavby (komunikácia, garáž) sú v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoré sú 

momentálne prerušené a to z dôvodu, že stavebník bol vyzvaný, aby predložil určité 

doklady ktorými sa preukáže či stavba je v rozpore, alebo nie je v rozpore s verejnými 

záujmami. Čo sa týka ihriska, je pravda, že tam bolo vydané ohlásenie drobnej stavby, 

bolo to riešené cez Mestský úrad, bolo to oplotenie, ktoré zrušil okresný prokurátor 

a teraz na základe tohto rozhodnutia musí Spoločný stavebný úrad urobiť rozhodnutie 

o dodatočnom povolení, alebo odstránení stavby.  

Občania – nespokojne reagovali, že teda majú najskôr niečo postaviť a potom dať 

schváliť.  

Ing. Jedlovský – uviedol, že SOcÚ teraz rozhoduje či sa stavba povolí, alebo odstráni. 

Momentálne je dodatočné povolenie prerušené z viacerých dôvodov. Je to v štádiu 

riešenia a rozhodne SOcÚ, ktorému pokiaľ nebudú predložené všetky náležitosti 



v zmysle stavebného zákona, tak sa nariadi odstránenie stavby, keď doloží tak sa stavba 

dodatočne povolí. 

Pani Laktišová – na uvedené reagovala, že keďže je účastníčkou stavebného povolenia, 

tak toto rozhodnutie o pozastavení dostala. Dodala, že Stavebný úrad poskytol 

dvojnásobný čas stavebníkovi, aby predložil doklady, pretože konanie prerušil až po 

dvoch mesiacoch odo dňa doručenia zrušenia dodatočného povolenia Okresnou správou 

pre dopravu a cestné komunikácie. Uviedla, že až po dvoch mesiacoch vyzval SOcÚ 

stavebníka na doplnenie dokumentov, čiže mu poskytol 2 X 60 dní na doplnenie 

dokladov, čo nie je štandardný postup, čím sa natíska otázka, či práve SOcÚ nemá 

eminentný záujem zlegalizovať stavbu bez právoplatného stavebného povolenia, takže si 

myslí, že zákon ťahá za kratší povraz. 

Ing. Jedlovský – uviedol, že zatiaľ môže povedať, že stavebné konanie je prerušené 

a keď budú doplnené všetky doklady, tak sa potom rozhodne. On sa teraz nevie vyjadriť 

či stavebník doloží všetky doklady a splní podmienky výzvy záväzné na to, aby sa stavba 

povolila, alebo dala odstrániť.  

Občan pán Jamrich – požiadal za občanov o informáciu a o znázornenie pozemku 

o výmere 43 m² na geometrickom pláne, o ktorom sa práve rokuje, aby sa predišlo tomu, 

že pán podnikateľ odkúpi presne tú časť pozemku za cintorínom, ktorá je prakticky  pred 

železničným priecestím a keď sa mu to odklepne, dá tam rampu a Prílepčania cez to 

železničné priecestie smerom na dolinu, majer a na vinice neprejdú, nakoľko to bude 

v jeho vlastníctve. 

Ing. Mesková – ukázala občanom pozemok na geometrickom pláne a uviedla, že nie je 

to pozemok pred železničným priecestím. 

Poslanec Hollý – sa opýtal, že prečo občania mestskej časti Prílep obviňujú poslancov 

a mesto Zlaté Moravce z predaja pozemkov, ktorými neboli vlastníkmi. Uviedol, že 

predsa vy občania Prílep ste boli vlastníkmi pozemkov, teda niektorí z Vás a predali ste 

ich podnikateľovi. 

Občania – reagovali, že mesto mohlo odkúpiť tieto pozemky, aby sa zabránilo zániku  

ihriska. Čo je mesto ochotné spraviť, aby ich deti mali športovať? 

Poslanec Hritz –potvrdil, že pozemky pod ihriskom predali súkromné osoby a nebola 

možnosť im v tom zabrániť, pretože pán podnikateľ dal takú ponuku ktorú každú rád 

akceptoval a väčšina z nich nebýva v Prílepoch,  takže týmto ľuďom nezáleží na tom či 

v Prílepoch bude nejaké ihrisko. Ďalej uviedol, že pán podnikateľ má veľký záujem 

a rozhodujúcou mierou chce prispieť na vybudovanie multifunkčného ihriska na  ploche 

bývalej Broďárne, on je  ochotný vstúpiť s Mestským úradom do jednania 

a spolufinancovať a vykonávať všetky zemné práce a podobne.  

Poslanec Petrovič – uviedol, že je napísané, že návrh prerokovala Komisia 

podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja  a dodal, že chce upozorniť na to, že na komisii bolo zúčastnených 

5 poslancov, z toho zahlasovali 3, chce aby aj ostatní chápali odporučenie ako menšej 

skupiny poslancov. 

Ďalej uviedol, že nie je správne keď si niekto oplotí mestský pozemok a potom sa 

očakáva, že mu to bude odpredané. Poslanci budú rozhodovať o územnom pláne mesta a 

pokiaľ tie parcely bývalého ihriska, nech si to kúpil ktokoľvek, ale nerobí činnosť, ktorá 

je v súlade s územným plánom mesta. Pokiaľ chcú vyjsť v ústrety aj ľuďom aj 

podnikateľovi, mali by si sadnúť k mape a pozrieť,  ktoré pozemky sú mestské a 



ponúknuť pánovi podnikateľovi výmenu, aby on išiel podnikať na nejaké mestské 

pozemky, kde to nikomu nebude vadiť a tieto pozemky nech sa dostanú do rúk mesta. 

Kto chce spôsob a riešenie nájde také, aby bolo prijateľné pre všetkých a nie len pre 

záujmové skupiny.  

 

Následne prebehla diskusia medzi pánom Jamrichom – ktorý sa opätovne pýtal či je 

ohradenie pozemkov pod ihriskom v súlade so zákonom. 

K uvedenému zopakoval svoje stanovisko Ing. Jedlovský, že konanie je momentálne 

prerušené a stavebník bol vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov, ktoré keď 

nedoplní stavba sa odstráni a keď ich doplní stavba sa dodatočne povolí. 

Poslanec Petrovič – sa opýtal, o aké doklady ide. 

Ing. Jedlovský –  uviedol, že tých dokladov je strašne veľa a nevie ich teraz všetky 

vymenovať. 

Pani Laktišová – uviedla, že  vie o aké doklady ide, ktoré vymenovala. Následne  

pokračovala diskusia, kde pani Laktišová a ďalší občania mestskej časti Prílepy opätovne 

vyjadrovali výhrady, nespokojnosť a protestovali proti stavbám súkromného podnikateľa, 

ktoré postavil podľa nich v rozpore s územným plánom a načierno.   

Poslanec Hritz – uviedol, že územný plán mesta Zlaté Moravce je starý a veľa 

 prevádzok podnikateľov by muselo byť tiež zlikvidovať, lebo nesúhlasí ich prevádzka 

s územným plánom, okrem iného aj Billa, Tesco, priemyselný park v Zlatých 

Moravciach.  

Poslanec Hollý – sa opýtal, či stojí nejaká stavba na území bývalého ihriska, k čomu 

dostal odpoveď, že nestojí, ale ihrisko je už vyštrkované. 

Ďalej poslanec Hollý uviedol, že mesto nemôže zasahovať do súkromného majetku, ale 

mesto môže vyčleniť nejaký iný  priestor na ihrisko, ktorý je vo vlastníctve mesta.    

Voľná diskusia do ktorej sa zapojili občania, poslanci MsZ a primátor mesta. 

Poslanec Rumanko  - uviedol, že podľa neho keby mesto a jeho kompetentné orgány 

rozhodli v zmysle zákona, nie je o čom  tu rozprávať. Keby všetko prebehlo tak ako má 

boli by sme to tu schválili a nemuseli sme počúvať tieto veci, zaujalo ho to a poukázal na 

to, že čo keby on postavil okolo svojho domu oplotenie a zatiahol 100 m do mestského 

pozemku a potom si to dal schváliť poslancom.   Uviedol, že toto je dehonestujúce 

riešenie tejto otázky  a ešte aj poslancov zaťahovať do normálneho fungovania 

samosprávy a do jej orgánov je doslova urážajúce.  

Poslanec Hollý – navrhol aby sa hlasovanie pozastavilo a odložil tento návrh  dokedy 

nebude známe jednoznačné stanovisko SOcÚ. 

Poslanec Klučiar – uviedol, že počul názor na stiahnutie bodu z rokovania, čo podľa 

neho nie je možné nakoľko sa o tomto návrhu už rokovalo. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že ak môže odporučiť, poslanci si môžu osvojiť 

procedurálny návrh na ukončenie diskusie bez hlasovania, s tým že do MsZ bude tento 

návrh opätovne predložený po doriešení a po právoplatnom ukončení stavebného 

konania.  

Poslanec Petrovič – uviedol, že on je toho názoru, že by sa malo hlasovať o tomto 

uznesení a neschváliť to, nemôže sa stať, že ktokoľvek si ohradí mestský pozemok 

a potom dodatočne žiadať, že zlegalizujte to. 

Poslanec Galaba – podal procedurálny návrh o  ukončení diskusie bez hlasovania 

 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

ukončenie diskusie bez hlasovania – návrh p. poslanca Galabu 

Za: 11 (Galaba, Hollý, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Vicianová, 

Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0  

Zdržali sa: 3 (Petrovič, Dubajová, Klučiar) 

Nehlasovali:  2 (Rumanko, Uhrinová) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh poslanca Galabu bol schválený. 

 

 

K bodu 34/ 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce – pozemkov dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely o výmere 

59 284 m² /pozemky v k.ú. Zlaté Moravce/ a o výmere 40 293 m² /pozemky v k.ú. 

Hoňovce/, spolu 99 577 m² pre AGROK, spol. s r.o., sídlo: Moravecká 32, 951 93  

Topoľčianky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č. 13-20 MZ-

2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh:  

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Rumanko) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 35/ 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (lokalita 

Nábrežie za Majerom) pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.s.(mat č.14-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy 

majetku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Ing. Mesková – uviedla, že vecné bremeno  navrhujeme vzhľadom na lokalitu, kde má 

byť zriadené a kde nespôsobí „znehodnotenie“ pozemku ako aj vzhľadom na jeho malý 

rozsah, zriadiť bezodplatne. Uvedená  zmluva  je predkladaná MsZ  splnomocneným  

zástupcom  Bc. Stanislavom Juríkom, ktorého splnomocnili  jednak majitelia garáží   

v lokalite Nábrežie za  Majerom v Zlatých Moravciach na: zastupovanie vo veci 



vybavenia  všetkých náležitostí potrebných pri  zriadení elektrickej prípojky ku garážam 

Nábrežie za majerom so všetkými dotknutými orgánmi - a taktiež obchodná spoločnosť 

Západoslovenská energetika, splnomocnená spoločnosťou ZSE Distribúcia na 

uzatváranie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a v súvislosti 

s uvedeným v mene splnomocniteľa podpisovať, podávať a preberať všetky dokumenty, 

žiadosti, návrhy a iné podania na to potrebné.  

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja  pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom  10. zasadnutí   

konanom   dňa  22.10.2012  odporučila    uvedený  návrh  schváliť. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh:  

Za: 14 (Škvarenina, Galaba, Hollý, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 (Rumanko, Klučiar) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 36/ 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce – stavby súpisné číslo č. 511 a pozemok, na ktorom a uvedená 

stavba nachádza – pozemok parcely KN registra „C“. č. parcely 130/1 (LV č. 3467)    

( mat č.15-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Galaba  - uviedol na ozrejmenie, že Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, 

správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja  a Finančná komisia 

neodporučila tento návrh na schválenie a Mestská rada odporučila tento materiál v 

zmysle záverov komisií.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 

Za: 1 (Škvarenina) 

Proti: 1 (Petrovič) 

Zdržali sa: 13 (Galaba, Hollý, Hritz, Tonkovič, Klučiar, Boršč, Uhrinová, Rumanko, 

Vicianová, Dubajová, Husár, Madola, Chládek) 

Nehlasoval: 1 (Záchenský) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 

 

 



K bodu 37/  

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce – stavby súpisné číslo č. 460 a pozemok na ktorom sa uvedená 

stavba nachádza – pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1825/1 o výmere 

1 334 m² (LV č. 3453) (mat č.16-20 MZ-2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Poslanec Galaba – uviedol, že návrh prerokovala Komisia podnikateľskej činnosti, 

obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja  a 

Finančná komisia so záverom, že uvedený návrh odporúčajú schváliť MsZ. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh: 

Za: 16 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Rumanko, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 38/ 

Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce  /OBJEKT  AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/ - 

budovy  súp. č. 1873  na  pozemku  parcely KN registra „C“ , č. parcely  2606/2 + 

uvedený pozemok, budova súp. č. 3282  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. 

parcely  2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 na  pozemku  parcely KN 

registra „C“, č. parcely  2606/4 + uvedený pozemok,  budova súp. č. 3284  na  

pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/5 + uvedený pozemok, budova 

súp. č. 3285  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/6 + uvedený 

pozemok, budova súp. č. 3286  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  

2606/8 + uvedený pozemok  a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 

2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 

2606/15 zapísané   v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   

Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (mat č.17-20MZ -

2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade otázok bude odpovedať Ing. Mesková, 

vedúca oddelenia správy majetku mesta. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 



Poslanec Galaba – uviedol, že návrh prerokovala Komisia podnikateľskej činnosti, 

obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja  a 

Finančná komisia  s tým,  že obidve komisie odporúčajú MsZ návrh schváliť. 

Ing. Mesková  - uviedla, že je potrebné určiť, akým spôsobom sa bude robiť prevod 

uvedeného nehnuteľného majetku,  nakoľko sú navrhnuté dve možnosti a to: 

- prevod  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre súčasných nájomcov, 

prípadne súčasného nájomcu  

- na základe  obchodnej verejnej súťaže 

Ďalej uviedla, že treba stanoviť aj cenu, nakoľko nejaké rokovania už boli, kde im to bolo  

ponúknuté  za cenu znaleckého posudku vo výške 760 000€, ktorú neakceptovali.  

Poslankyňa Uhrinová – podala návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, kde 

minimálna cena by bola vo výške súdnoznaleckého posudku.  

Poslanec Petrovič –sa opýtal, či nie je vyhotovených viac znaleckých posudkov. 

Ing. Mesková  - uviedla, že ona disponuje iba jedným. 

Primátor mesta – uviedol, že by sa mala navrhnúť taká cena, aby tá súťaž vyšla, aby to 

nebolo zas zmarené. 

Poslankyňa Uhrinová – uviedla , že aby sa návrh schválil spôsobom obchodnej verejnej 

súťaže za cenu znaleckého posudku. 

Poslanec Klučiar – uviedol, že je pravda, že sa musí z niečoho vychádzať a väčšinou sa 

vychádza zo znaleckého posudku, pokiaľ sa poslanci nedohodnú, že tá suma bude nižšia, 

alebo vyššia. Ďalej uviedol, že aj keď si myslí že tá cena na prvý pohľad je dosť vysoká, 

je mu ľúto tých podnikateľov, keby to mal zobrať niekto cudzí a potom by ich zneužíval 

formou nájomného. Uviedol, že cena znaleckého posudku môže byť a pokiaľ táto cena 

neprejde, nebude záujemca,  tak sa môže pristúpiť k znižovaniu sumy percentami.  

Poslanec Rumanko – uviedol, že na základe toho, že ho oslovili podnikatelia z tohto 

objektu, aby mesto zobralo do úvahy, že je tam určitá úroveň zamestnanosti, ako aj 

investície do priestorov, aby mohli byť prevádzkyschopné.  Uviedol, že v prípade súhlasu 

ostatných poslancov on by bol za to, že by navrhnutá cena bola nižšia od ceny  

znaleckého posudku tak, aby to bol kompromis mesta a týchto podnikateľov v tomto 

objekte.  

Ing. Mesková – že keby išli osobitným zreteľom, tak je problém, že komu to dať, lebo 

ich je tam veľa.  

K uvedenému návrhu sa vyjadril aj Marián Tomajko – riaditeľ Záhradníckych služieb, 

ktorý má túto budovu v správe a odporučil pána Ing. Šišmiša, ktorý je podľa neho veľmi 

seriózny, vždy platil svoje záväzky, niekedy aj za druhých.  

Poslanec Madola – sa opýtal či by sa nedali priestory, ktoré má v prenájme  pán Šišmiš   

riešiť osobitným zreteľom.  

Ing. Mesková – že to by bol asi problém, hlavne s odčlenením pozemku, nakoľko poza 

jeho pozemok prechádza aj pán Fáber, čiže nebolo by vhodné to čiastkovať.   

Poslanec Škvarenina – sa opýtal Ing. Meskovej či  vie na základe akej metódy bol 

vypracovaný znalecký posudok, k čomu Ing. Mesková nevedela s určitosťou odpovedať. 

Poslanec Škvarenina – uviedol, že znalecký posudok bol určený výnosovou metódou, 

kde použil znalec 10-ročný nájom.  Na porovnanie povedal, že v tom čase bol ten nájom 

80 000€ a v tomto čase je necelých 27 000€, takže by bolo treba zvážiť, že teraz by ten 

znalecký posudok bol iný.  

Poslanec Boršč – uviedol, že by bolo vhodné vyvolať rokovanie s pánom Šišmišom 



Primátor mesta – uviedol, že navrhnuté rokovania už prebehli.  

Po vzájomnej diskusii sa zistilo, že  v objekte je zamestnaných cez  100 ľudí, čo by bolo 

vhodné tiež brať do úvahy.  

Poslankyňa Uhrinová – podala opätovne návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže, kde minimálna cena by bola vo výške súdnoznaleckého posudku.  

Uviedla, že nemôže sa to postaviť do roviny, že tam príde o prácu 100 ľudí. Teraz  

vyhlásme verejnú obchodnú súťaž a uvidíme. 

Poslankyňa Vicianová – uviedla , že si treba vyhradiť právo, že ju môžeme zrušiť. 

K uvedenému bolo povedané, že to je uvedené vždy a schvaľovať sa to bude  až 

v podmienkach, teraz sa bude schvaľovať zámer.  

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh uznesenia, s tým že prevod nehnuteľného 

majetku sa bude robiť na základe  obchodnej verejnej súťaže s cenou súdnoznaleckého 

posudku 

Za: 14 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 1 (Rumanko) 

Zdržali sa: 1 (Vicianová) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 39/ 

Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom (mat č.25-20 MZ-

2012) 

 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal  Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 

a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

Ing. Szobiová -  uviedla, že vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23. 7. 2012 

prerokovala návrh na vyradenie osobného motorového vozidla ŠKODA FAVORIT 136 

L, ev. č. ZM 753AN., Likvidačná komisia na svojom zasadnutí dňa 13. 8. 2012 schválila 

návrh vyraďovacej komisie vyradiť osobné motorové vozidlo predajom za 300,00 Eur. 

Nakoľko nikto neprejavil záujem o zverejnenú ponuku, likvidačná komisia na svojom 

zasadnutí dňa 17. 9. 2012 schválila odpredaj vozidla za cenu určenú znalcom 

v znaleckom posudku č. 5/2012 v hodnote 117,00 Eur. 

 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 

Za: 15 (Galaba, Hollý, Klučiar, Boršč, Záchenský, Chládek, Madola, Husár, Petrovič, 

Dubajová, Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Škvarenina) 

Proti: 1 (Rumanko) 

Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že MsZ predloženú informáciu zobralo na vedomie . 

 

 

 



K bodu 40/ 

Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade účinná od 01.10.2012 (mat 

č.31-20 MZ-2012) 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú o informácie 

k predloženému návrhu. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že podľa zákona o obecnom zriadené je v kompetencii 

primátora ako zamestnávateľa určovať organizáciu Mestského úradu avšak je súčasne 

povinnosťou o tejto zmene informovať Mestské zastupiteľstvo. Ďalej uviedla, poslancom 

bola predložená v materiáloch nová organizačná štruktúra, platná od 01.10.2012, kde 

upriamila pozornosť na dve najväčšie zmeny a to vytvorenie : 

Oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok 

Oddelenia projektov a propagácie mesta 

 

Ostatné oddelenia prešli len tak povediac  kozmetickými úpravami, kde viac menej boli 

zaradení zamestnanci, ktorí boli predtým v riadiacej pôsobnosti primátora, tak boli 

preradení pod jednotlivé oddelenia. 

 

Uviedla, že čo sa týka Oddelenia miestnych daní – ako sa hovorilo aj v priebehu 

rokovania MsZ aj v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré sa dotkli tejto oblasti budeme 

povinní vytvárať jedno rozhodnutie, ktorým budeme vyrubovať miestnu daň, takže  

z tohto dôvodu je veľmi dobré, aby na tomto oddelení boli ľudia, ktorí úzko spolupracujú, 

čo sa týka miestnych daní. V tomto oddelení je aj referát vymáhania daní pohľadávok 

nakoľko sa nám v minulosti neosvedčilo, že sme mali na troch oddeleniach rôzne stupne 

vymáhania pohľadávok. Jednak zamestnankyňa, ktorá  vymáhala pohľadávky patrila pod 

právne oddelenie, iné oddelenie dokladalo podklady, výmery na vymáhanie a pokiaľ 

neboli na oddelení, ďalšie oddelenie muselo spolupracovať a dohľadávať  informácie 

z registratúrneho strediska. Tento systém sa im zdal dosť ťarbavý, tak z tohto dôvodu 

bolo vytvorené jedno oddelenie na čele s vedúcim, čo je Bc. Kordošová aj z dôvodu aby 

bolo efektívnejšie zabezpečené vymáhanie nedoplatkov nielen na daniach, ale aj 

nedaňových pohľadávok. 

 

Oddelenie projektov a propagácie mesta – tu uviedla, že možno malo vedenie mesta 

spoločné myšlienkové pochody aj s Mestským zastupiteľstvom. Uviedla, že toto 

oddelenie zabezpečuje to čo aj poslanci mali v úmysle riešiť rozpočtovou organizáciou, 

Rozpočtovej agentúry pre rozvoj mesta, ktorá mala mať práve na starosti jednak verejné 

obstarávanie, propagáciu mesta, projekty, noviny, takže na tomto oddelení, kde je 

vedúcim Ing. Košút sú referáty, ktoré sa týkajú týchto oblastí. Oddelenie výstavby 

zostalo viacmenej po starom, s tým že bola upravená agenda jednotlivých referátov a bola 

tam tiež zaradená agenda referát energetiky, požiarnej techniky a BOZP, kde bola prijatá 

nová zamestnankyňa, ktorá sa zaškoľuje aj na BOZP a PO, nakoľko zabezpečovanie 

týchto služieb externe je finančne náročné.   

K oddeleniu Financií a rozpočtu uviedla, že neprešlo zmenami, tam sa len odčlenili 

zamestnanci, ktorí mali teda v náplní práce miestne dane.  



 Oddelenie  Vnútornej správy, tam boli úpravy len v tom, že z priamej riadiacej 

pôsobnosti primátora bol odčlenený školský úrad a sociálne veci, pričom kompetencie 

jednotlivých referátov ostali zachované.  

Oddelenie správy majetku mesta – nebola žiadna zmena.  

 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k tejto informácií 

Poslanec Galaba -  uviedol, že aj keď samotnú informáciu berie MsZ len na vedomie, 

keď si prečítal tento návrh, tak v prvom momente ho napadlo, že kto takúto blbosť mohol 

vymyslieť. Výhrady má k nasledovným veciam: 

- z tohto mu vyplýva, že pánovi primátorovi nezáleží na školstve v Zlatých 

Moravciach, pretože zrušením Školského úradu ako samostatného úradu považuje 

za veľmi nešťastnú vec a pričlenenie ako obyčajný referát škôl a školských 

zariadení považuje za urážku školstva 

- ďalej mu veľmi vadí, že ste si zobrali tie myšlienky, ktoré prezentovali 

Rozpočtovou organizáciou, ale spomenie, že ohľadne Tekovských novín na 

komisii školstva, kultúry a športu navrhovali iné riešenie, lebo tie Tekovské 

noviny sa dajú naozaj riešiť inak.  

- Absolútne mu vadí, že okrem školstva vedeniu mesta vôbec nezáleží ani na športe  

a kultúre, lebo ich dáva do oddelenia projektov a propagácie mesta, lebo referát 

pre VO pokiaľ bude pracovať tak ako má, bude zaťažený tak svojou robotou, že 

nebude mať šancu robiť šport a kultúru. Skonštatoval, že znovu je tu dôkaz, že 

v tomto meste vedeniu nezáleží ani na školstve, ani na športe, ani na kultúre , to je 

jeho názor. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že určite ich zámerom nebolo dehonestovanie Školského 

úradu, my sme ho nezrušili, to vôbec nie je pravda, že by sa zrušil Školský úrad. 

Kompetencie aj rozsah činnosti, zodpovednosť je v takom istom rozsahu ako bola doteraz 

s tým, že rozdiel, ktorý bol vysvetlený aj pani Hollej je, že dovolenky priepustky nebude 

podpisovať pán primátor, ale vedúci oddelenia. Uviedla,  že ich zámerom nebolo nikoho 

dehonestovať, alebo znížiť jeho vážnosť, mali za to, že tento Školský úrad zaradia len 

organizačne pod Vnútornú správu, tak isto ako to spravili s referátom sociálnych vecí.  

Čo sa týka Tekovských novín, ona tam nevidí problém aj Vaše myšlienky ako poslancov 

boli podobné, že noviny by mohli patriť pod nejaký subjekt, ktorý by sa venoval 

propagácií mesta, preto určite to teda s propagáciou mesta súvisí. 

K námietke voči športu a kultúre, že jeden referát nemôže zabezpečiť VO, šport a kultúru 

uviedla, že šport a kultúru zabezpečuje MSKŠ. Referát na úrade by mal zabezpečiť len 

drobné akcie organizované pánom primátorom, ktoré bude  treba v prípade potreby 

zabezpečiť a preto sme potrebovali dať toto niekomu do pracovnej náplne a v prípade 

potreby, aby mal pán primátor takého človeka ktorému by úlohu uložil. 

 

Poslanec Galaba – uviedol, že Spoločný školský úrad je ako ste povedali prenesený 

výkon štátnej správy, mesto má ešte v prenesenom výkone štátnej správy- Spoločný 

obecný úrad a Matriku.  Toto sú tri úrady, kde je prenesený výkon štátnej správy, ktoré 

by mali mať také podmienky, aby mohli vhodne tieto úrady reprezentovať. Informácie, 

ktoré má je, že zamestnanec Spoločného školského úradu má byť presťahovaný dolu, čo 

si neuvedomujete, že to je tak isto ako by ste pána Jedlovského presťahovali do 



kancelárie na MsÚ a keď bude mať stránky, tak pôjde s nimi rokovať do zasadačky, 

alebo niekde inde. Považuje  to za veľmi nevhodné.  

Poslanec Boršč – opýtal sa, že kedy sa počíta s ustanovením nového prednostu MsÚ, 

nakoľko táto funkcia je veľmi dôležitá pre chod úradu. 

Primátor mesta -  uviedol, že sa hľadá. 

Poslankyňa Vicianová – sa opýtala poslanca Hollého , že či bola mzda pani Hollej 

ponechaná. 

Poslanec Hollý – uviedol, že zatiaľ nemá vedomosť, že by sa jej siahlo na mzdu. Ďalej 

uviedol, že je to zneváženie Spoločného školského úradu a na porovnanie poukázal, že 

všetky približne rovnaké okolité mestá keď si pozrieme, tak všade je to samostatné 

oddelenie riadené primátorom. Toto  je absolútne nesystémové riešenie, aby sa Školský 

úrad podriadil pod nejaké Organizačné oddelenie, čo s tým nemá absolútne nič spoločné 

a ako dôvod uviesť podpísanie dovolenky sa mu vidí ako totálna hlúposť. 

Poslanec Petrovič – sa opýtal JUDr. Vozárovej, na základe zasadnutia Komisie školstva, 

kultúry a športu, kde záverom bolo, aby právne oddelenie našlo spôsob právnej formy 

Tekovských novín, aby inzercia mohla byť platená. Napríklad spôsobom, že či nezaradiť 

Tekovské noviny pod MSKŠ. 

JUDr. Vozárová –uviedla, že nová organizačná štruktúra je platná od 01.10.2012 

a komisia zasadala až v októbri a na najbližšie zasadnutie by chcela prísť toto 

odkomunikovať. Uviedla, že Tekovské noviny neponúkali reklamy ani žiadnu inzerciu, 

pretože by to mala byť činnosť vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti, v zmysle 

Živnostenského zákona – voľná živnosť. Z tohto dôvodu sa nepodnikajú kroky, aby sa 

riešila možnosť inzercie. 

Poslanec Galaba – uviedol, že stále sa tu vynára otázka nešťastných peňazí. Podľa 

prehľadu a informácií, ktoré získal z oficiálnej stránky mesta, tak mesačné náklady 

Tekovských novín sú: platí pánovi Hornému napr. v júli (Tekovské noviny, schránka 

Zlaté Moravce info – 930€,  tlačiarne Novoprint 453€, keď k tomu priráta platy dvoch 

zamestnankýň Tekovských novín spolu cca 1500€  spolu s odvodmi, tak mesačne nás 

stoja Tekovské noviny 2900€, čo je takmer 90 000 Sk x 12 mesiacov je takmer 1 000 000 

Sk, čo si treba uvedomiť, preto  aj záver Komisie školstva, kultúry a športu bol hľadať 

možnosti riešenia financií. Nevie ako by občania reagovali, keby sa spravila anketa 

občanov čo na to, že Tekovské noviny nás stoja ročne skoro 1 000 000 Sk. 

Poslanec Rumanko –uviedol, že organizačná štruktúra mohla byť zo strany vedenia 

mesta prerokovaná aspoň s Mestskou radou.   

Ľubomíra Rosinská – reagovala na príspevok poslanca Galabu a uviedla, že 

financovanie, ktoré tu bolo prezentované je vytrhnuté z kontextu. Malo by sa tu 

prezentovať aj to, že ako sú v iných mestách dotované mestské noviny, alebo iné 

súkromné periodiká z mestského rozpočtu a treba si dať naceniť noviny a zistiť 

skutočnosť nákladov.  Tieto informácie treba zistiť a ponúknuť na porovnávanie. 

Primátor mesta – vyzval poslancov hlasovať za uznesenie, že MsZ zobralo túto 

informáciu na vedomie. 

Poslanci MsZ  - uviedli, že za toto nebudú hlasovať. 

Primátor mesta skonštatoval, že MsZ bola táto informácia predložená a daná na 

vedomie. 

 

 



K bodu 41/ 

Vystúpenia občanov 

 Vystúpenie občanov bolo v priebehu rokovania MsZ. 

 

 

K bodu 42/ 

Rôzne 

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 

 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  

Poslanec Petrovič – uviedol, že by bolo dobré prijať nejaké uznesenie k Tekovským 

novinám, lebo aj keď pani právnička príde na zasadnutie komisie školstva, kultúry 

a športu, tak oni nemajú kompetenciu nariadi, aby sa prijali opatrenia, aby tá inzercia 

bola  spoplatnená. Uviedol, že teda podáva návrh, aby do najbližšieho MsZ bola 

pripravená forma Tekovských novín, aby mohla byť inzercia spoplatnená. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že s pani Rosinskou už niekoľko krát riešili tú inzerciu, kde 

občanom je umožnená v nejakom rozsahu, ale rieši sa darovacou zmluvou, alebo ako 

sponzorské.  

Poslanec Petrovič – školy a súkromné firmy si tam nemôžu dovoliť podať inzerciu, 

zverejniť reklamu, nakoľko si to nemôžu dať do nákladov. Z týchto dôvodov žiada 

zmeniť právnu formu Tekovských novín tak, aby túto možnosť inzercie mali. Uviedol, že 

MSKŠ právnu formu má, preto navrhuje Tekovské noviny zaradiť pod tento mestský 

podnik od 01.01.2013. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že toto je na širšiu debatu s vedením mesta, nakoľko by sa to 

dotýkalo aj organizačnej štruktúry. 

Bc. Kereš poverený riadením MSKŠ – podotkol, že v Tekovských novinách robil 

a nemyslí si, že inzercia zachráni Tekovské noviny. Kto si dá inzerciu do Tekovských 

novín?? 

Poslanec Galaba  - uviedol, že nemôžu nás predsa Tekovské noviny ročne skoro milión 

korún. Zo strany Tekovských novín boli stále ponosy, že majú malý príspevok a zrazu sa 

zistilo, že žijú z milióna korún. Uviedol, že tieto peniaze by mali dať radšej napríklad na 

cesty do Chyzeroviec. Navrhol dať príspevok mestskej organizácií s tým, že v tej 

štruktúre podnikateľskej činnosti bude mať aj takéto veci a Tekovské noviny ako súčasť 

mestského podniku si budú musieť na seba zarobiť, keď bude mať na štyri strany, tak 

budú štyri, keď na dvadsať tak na dvadsať. Mesto nemá finančné prostriedky aby si 

mohlo dovoliť dať milión korún na Tekovské noviny.  

Uviedol, že dnes asi neprijmú žiadne uznesenie nakoľko to vedenie mesta nechce zrejme 

urobiť, takže budú musieť pripraviť k budúcemu MsZ uznesenie zo strany poslancov. 

Na záver vyzval právničku mesta, aby pripravila také právne veci, aby sa mohli do 

predmetu podnikateľskej činnosti MSKŠ zapracovať aj takéto činnosti a to, že sa bude 

musieť meniť organizačná štruktúra MsÚ  v tom nevidí problém. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že je to aj na zamestnávateľovi a ak zamestnávateľ nebude 

súhlasiť s rušením pracovných miest, tak potom tiež je to na širšiu diskusiu.  

Poslanec Hollý – uviedol, že kompetencia mestských podnikov spadá do zastupiteľstva 

a keď zastupiteľstvo rozhodne, že tá činnosť bude tam, tak by tam mala byť.  

Poslanec Galaba – sa vyjadril aj novovytvorenému miestu v organizačnej štruktúre. 



Uviedol, že do teraz v histórii mesta – energetik mesta bol vždy externista. Aj pán Laktiš, 

ktorý bol do nedávna energetikom mesta bol externý a zarábal možno 300€. Teraz sme 

prijali na plný úväzok energetika mesta v takom istom rozsahu práce, možno robí PO, 

BOZP, ale garantuje, že by mesto vyšlo lacnejšie, keby takéto služby boli externé.  

JUDr. Vozárová – uviedla, že nová zamestnankyňa bude okrem energetika mesta robiť 

BOZP, PO a minulý rok sa robilo verejné obstarávanie na tieto činnosti a ponuka bola vo 

výške 1200€ za tieto služby pravdepodobne od firmy Horex.  

Ing. Hollý – uviedol, že pán Jamrich, ktorý tu bol za občanov Prílep tiež robí BOZP, PO 

a podľa informácií, ktoré má  tak štvrťročnú odmenu má okolo 300€. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že všetko záleží aj od kvality, na čo reagovali poslanci 

a uviedli, že BOZP a PO sa dá robiť len v štandardnej  kvalite. 

Poslanec Klučiar – uviedol, že mesto porušuje zákon, lebo keď niekto robí BOZP a PO 

to je v poriadku, to sa môže zlúčiť, ale iná funkcia je nezákonná, pretože tým sa porušuje 

práve bezpečnosť. Nemôže robiť funkciu inú ako PO a BOZP, energetika už robiť 

nemôže. 

Poslanec Klučiar – sa opýtal, že kedy pred uzávierkou novín sa prijímajú ešte články do 

Tekovských novín. Uvedené sa opýtal z dôvodu, že si všimol neaktuálne informácie, 

týkajúce sa prenájmu nebytových priestorov. 

Ľubomíra Rosinská – uviedla, že to bolo z dôvodu nakoľko boli Tekovské noviny 

pozastavené, čo potom siaha na dodržiavanie niektorých zákonných vecí. 

 

 

K bodu  43/ 

Diskusia 

 

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 

Poslanec Galaba –  uviedol, že aj z požiadania poslanca Lisého, ktorý sa dnes 

ospravedlnil sa má opýtal na uvedené: 

Na poslednom rokovaní MsZ bolo povedané, že poverený riaditeľ Technických služieb 

má do dnešného  MsZ  podať informáciu, že ako chce riešiť tú negatívnu finančnú 

situáciu kvetinárstva . Uviedol, že boli tam rôzne návrhy: ako riešenie prenájmom, 

zrušenie prevádzky atď. Opýtal  sa či bude teda dnes predložená táto informácia. 

Primátor mesta – uviedol, že riaditeľ musel odísť, takže správa bude predložená do 

najbližšieho MsZ. 

Poslanec Galaba –  sa opýtal aj na prevádzku zimného štadiónu, čo sa tiež rozoberalo na 

poslednom MsZ. Bolo povedané a dohodnuté, že sa prenajme rolba , keď sa sprevádzkuje 

zimný štadión. Termín sprevádzkovania zimného štadiónu bol uvedený  november.  

Ďalej uviedol, že od predstaviteľov hokejového klubu sa dozvedel, že im bolo povedané, 

že zimný štadión tento rok prevádzkovaný nebude, nakoľko nie sú na to peniaze.  

Uviedol, že pokiaľ vie tak v rozpočte na tento rok bolo schválené 50 000€ na prevádzku 

zimného štadióna, takže sa pýta, prečo nemá mesto peniaze na túto prevádzku a bude, 

alebo nebude tento rok štadión fungovať.  

Ing. Szobiová – uviedla, že tento rok bol všeobecne znížený rozpočet o 5%, minulý 

mesiac boli prijaté rozpočtové opatrenia , viazanie rozpočtových výdavkov 9%, nakoľko 

sú príjmy mesta plnené v oveľa menšom rozsahu ako je rozpočet.  Celkovo je to 14% 

dole. Po prehodnotení nákladov aj za prvé tri mesiace prevádzky zimného štadióna 



a dospeli k záveru, že zimný štadión bude sprevádzkovaný od. 1.12.2012. Riaditeľ 

Technických služieb podniká všetky kroky, aby od decembra mohla byť prevádzka 

zimného štadióna spustená. 

Poslanec Rumanko – sa ostro ohradil voči útoku médií na poslancov MsZ, ohľadne 

schválenia úveru. Uviedol, že on sa rozhodol slobodne, takže mu nemá čo nejaký 

redaktor vyčítať jeho právo rozhodnúť sa ako bude hlasovať.  

Už v minulosti žiadal, aby sa k úveru pripravil nejaký kontrolný mechanizmus na rýchly 

prehľad pre potreby poslancov, ale aj primátora, aby sa dalo sledovať jednotlivé projekty, 

ktoré by boli z tohto prípadného úveru financované . Do dnešného dňa nič také nebolo 

predložené. Uviedol, že poslanci, keby videli ochotu a nejaký smer, že ako by mesto 

chcelo  filtrovať to, aby úver nebol použitý na extrémne predražené projekty, tak je to už 

dávno schválené,  

 Ďalej pripomienkoval schvaľovanie prenájmov MsZ , ktoré by mali byť aj keď 

dodatočne, pokiaľ sú v limite, ktorý je v právomoci primátora. Do teraz sa vraj toho 

nedočkali viď. kauza Vego Marketing.  Uviedol, že aj prenájmy v právomoci primátora 

musia byť MsZ oznámené a schválené uznesením, že MsZ zobralo na vedomie.   

JUDr. Vozárová – uviedla, že mesto postupuje pri prenájmoch určite v súlade so 

Zákonom o majetku obce. 

Ing. Mesková –uviedla, že v kompetencii primátora je podľa zásad hospodárenia 

schvaľovanie prenájmu do troch rokov, čiže všetko čo je nad tri roky, alebo prenájom 

osobitného zreteľa musí ísť cez MsZ, tak znie Zákon o majetku obci.   

Poslanec Rumanko – uviedol, že podľa neho prenájmy v právomoci primátora by mali 

byť oznámené MsZ aj keď dodatočne. 

 

K bodu 44/ 

Interpelácie poslancov  

 

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 

 

Poslanec Rumanko – interpeloval vedenie mesta 

  

- požiadal z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry o zoznam pracovných náplní 

pracovníkov Mestského úradu podľa organizačnej štruktúry (bez mien a osobných 

údajov) 

- uviedol výhradu voči pánovi Grujbárovi, ktorý mu opätovne ani po výzvach 

nepredložil materiály, ktoré od neho požadoval (faktúry, ponuky).  Zaslal mu e-

mail, kde bol v prílohe len holý list.  

 

Na uvedené reagoval primátor mesta, ktorý uviedol, že pán Grujbár mu zaslal odpoveď 

a požiadal ho, aby nezavádzal poslancov.   

 

Poslanec Rumanko  - uviedol, že v prílohe nemal požadované dokumenty, preto žiada , 

aby mu ich pán Grujbár  zajtra zaslal  po doručovateľke MsÚ. 

 

Poslanec Galaba – interpeloval primátora 

- na poslednom MsZ bolo potvrdené uznesenie, kde malo byť vyhlásené výberové 



konanie na pozíciu riaditeľa mestskej nemocnice a do dnešného dňa sa tak 

nestalo,  - prečo   

- opýtal sa či plánuje primátor mesta v najbližšom období vyhlásiť výberové 

konanie aj na funkcie iných riaditeľov mestských podnikov. 

 

Primátor mesta – uviedol, že zašle písomne vyjadrenie. 

Poslanec Galaba – požiadal  odpovedať hneď nakoľko to uznesenie bolo potvrdené, čiže 

je platné. Z tohto dôvodu malo byť uznesenie zverejnené, malo byť vyhlásené výberové 

konanie a pracovná komisia dňom 9.11.2012 mala už začať pracovať. 

Tak isto žiada primátora o odpoveď  aj na druhú otázku čo sa týka  ostatných riaditeľov. 

Primátor mesta – uviedol, že výberové konania budú vyhlásené, kedy – o tom sa ešte 

rozhoduje. 

JUDr. Vozárová –  uviedla, že primátor mesta nepodpísal uznesenie, ktorým poslanci 

schválili výberové konanie na funkciu riaditeľa mestskej nemocnice z dôvodu, že  

v zmysle zákona o obecnom zriadení je plne v kompetencii primátora, aby navrhol osobu 

na funkciu riaditeľa a predložil na schválenie MsZ.  

Poslanec Galaba – uviedol, že úplne s tým súhlasí, ale výberové konanie je jedna vec 

a návrh primátora druhá vec. 

JUDr. Vozárová –  uviedla, že by rada poznala názor poslancov, ako si priebeh tohto 

výberového konania predstavovali, pretože ak by sme zverejnili inzerát 

v celoslovenských novinách (čo by nás stálo min. 500€), následne by sa prihlásil veľký 

počet uchádzačov ( pretože poslanci ako kritérium schválili iba vysokoškolské vzdelanie 

2. stupňa a prax na riadiacej pozícií min. 3 roky), ktorých by potom výberová komisia 

vypočula, akoby poslanci týmto ľuďom, ktorí do prihlášok investovali svoj čas a peniaze, 

vysvetlili, že ide v podstate o výberové konanie, ktoré nikam nevedie, pretože aj tak je 

v kompetencii primátora mesta, koho poslaneckému zboru na funkciu riaditeľa navrhne. 

Ďalej uviedla, že nevie ako by to bolo keďže poslanci by asi len tlmočili primátorovi 

stanovisko výberovej komisie, pretože poslanci primátora za člena komisie neschválili. 

 

Poslanec Hollý – sa spýtal, či výklad právničky má chápať tak, že zastupiteľstvo musí 

schváliť toho koho primátor navrhne.  

JUDr. Vozárová –  uviedla, že nie a ani to takto nepovedala. Návrh primátora je jedna 

vec  a schválenie  MsZ druhá vec, do ktorej primátor nemôže zasahovať. Uviedla, že tu 

sú jednoznačne rozdelené kompetencie. 

Poslanec Hollý – uviedol, že pokiaľ vie, tak poverenie riaditeľov primátorom je platné na 

pol roka, riaditelia mestských podnikov sú poverení už dlhšie ako pol roka. Opýtal sa či 

tu sa neporušuje zákon. 

JUDr. Vozárová –  uviedla, že nedochádza k porušovaniu zákona, nakoľko takýto postup 

už bol na preverovaní u viacerých orgánov, ktoré toto nenapadli.  Netvrdí, že je to 

štandardný postup.  

Poslanec Hollý – uviedol , že osobne si myslí, že skutočne najlepšie riešenie je vzájomná 

dohoda poslaneckého zboru a primátora a nemusí byť ani výberové konanie.  

Primátor mesta  - uviedol, že uznesene týkajúce sa výberového konania,  ktoré poslanci 

schválili je podľa neho blamáž.  

 Poslanec Boršč – sa opýtal prečo neupozornila  právnička mesta poslancov pri prijímaní 

uznesenia, že  toto uznesenie je zle naformulované. 



JUDr. Vozárová – uviedla, že na zastupiteľstve predniesli poslanci 6 návrhov s 

materiálmi, bez toho aby  vedenie mesta malo možnosť sa s nimi oboznámiť. Uviedla 

výhradu voči tomu, že poslanec Boršč žiada, aby popri tom  ako ona počúva poslancov, 

prípadne kolegov a sleduje priebeh rokovania si súčasne naštudovala materiál, ktorý 

poslanci navrhujú a následne rýchlo stihla tento odkomentovať  a zhodnotiť.   

Uviedla, že do budúcnosti prosí o možnosť pár dní pred MsZ na preštudovanie 

navrhovaných materiálov, aby sa k nim mohla adekvátne vyjadriť.  

Poslanec Boršč sa opýtal či teraz poslanci MsZ nemôžu povedať k riaditeľom Mestských 

podnikov nič.  

JUDr. Vozárová – uviedla, že zákon hovorí, že návrh na menovanie dáva primátor 

a schvaľuje zastupiteľstvo, nič viac zákon nerieši. 

Poslanec Boršč – čiže keď primátor dá návrh, tak poslanci ho prijmú, alebo neprijmú. 

 

Poslanec Klučiar –požiadal vedenie mesta o vyvolanie rokovania s podnikateľom, ktorý 

vlastní rozostavanú a schátranú budovu  pri Železničnej stanici, aby spolu našli riešenie,  

spôsob - napr. výmenou tejto nehnuteľnosti za nejakú inú mestskú. Vie, že primátor už 

s ním rokoval aj o odkúpení, len suma, ktorú podnikateľ pýtal, bola vysoká, ale treba 

apelovať na podnikateľa, že tá budova tam naozaj je nebezpečná, špatí okolie a mesto má 

právo hovoriť aj do súkromných pozemkov, keď je nepekný výzor mesta, takže treba 

hľadať riešenia.  

 

Primátor mesta – uviedol, že o tomto s podnikateľom rokoval a vec sa má tak, že mesto 

mu nevie ponúknuť miesto budovy nejakú výmenu. Navrhol mu aj to, aby zlikvidoval ten 

skelet a mesto mu nájde vhodný pozemok na výmenu. Primátor uviedol, že rokovanie je 

zatiaľ otvorené . 

 

K bodu 45/ 

Schválenie uznesenia 

 

Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   

o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 

Poslanec Tonkovič – uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 

rokovania z 20. MsZ  konaného dňa 08.11.2012  boli premietané a postupne schvaľované 

Mestským zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 424/2012  

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 

8.11.2012 

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 Silvia Švajčíková  bola určená za zapisovateľku zápisnice na 20. zasadnutí MZ 

konanom dňa 08.11.2012 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

 

 

 

                  Ing. Peter Lednár, CSc. 

                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 425/2012  

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Určenie overovateľov zápisnice 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

určenie overovateľov zápisnice 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslankyňu PharmDr. 

Ivonu Vicianovú 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

 

 

 

                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 426/2012  

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Schválenie návrhovej komisie   

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh na voľbu návrhovej komisie  

v o l í 

za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 

za členov: p. poslanca Jozef Tonkoviča a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

 

 

 

                             Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 427/2012  

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Schválenie programu zasadnutia   

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

program zasadnutia 20. MZ 

s ch v a ľ u j e  

program zasadnutia 20. MZ s týmito zmenami: 

body 17 a 18 sa presúvajú na body 10 a 11. 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

 

 

 

                     Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 428/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na prevzatie kontokorentného úveru  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

a) návrh na prevzatie kontokorentného úveru  

b) návrh na prijatie kontokorentného úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo 

výške 75.000,00 Eur na prevádzkové financovanie bežných výdavkov mesta   

c) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur 

blankozmenkou  

s c h v a ľ u j e   

a) prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur na 

prevádzkové financovanie bežných výdavkov mesta za podmienok uvedených 

v indikatívnej ponuke banky 

b) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur 

blankozmenkou  

u k l a d á  

vedúcej oddelenia financií a rozpočtu predkladať použitie kontokorentného úveru vždy 

po čerpaní na najbližšom zasadnutí finančnej komisie  

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 429/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Realizácia investičnej výstavby  pre účel nájomných bytov „OS Štvorlístok“ a súhlas 

s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov 

v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení neskorších  predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v  Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MsZ v Zlatých 

Moravciach, konanom dňa  8.11.2012, 

p r e r o k o v a l o 

návrh na schválenie Realizácie investičnej výstavby  pre účel nájomných bytov „OS 

Štvorlístok“ a súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavbu 

nájomných bytov v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších  predpisov, 

s c h v a ľ u j e   

a) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s požadovaním podpory zo ŠFRB na účel 613, t.j. 

výstavba nájomných bytov, 70 b.j. na parc. č. 2537/1, 2537/43, 2537/44, 2537/46, 

2537/56, 2537/57, katastr. úz. Zlaté Moravce („OS Štvorlístok“) 

b) Mestské  zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom  mesta  t.j. výstavby 

nájomných bytov a súhlasí so spôsobom financovania predmetného zámeru úverom zo 

ŠFRB v sume 70% obstarávacej ceny a dotáciou z MDVaRR SR v sume 30% 

obstarávacej ceny 

c) mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a súhlasí so 

zabezpečením záväzku  bankovou zárukou 

d) mestské zastupiteľstvo súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania  

zmluvného vzťahu, t.j. 30 rokov, pričom tento nájomný charakter bytu zachová po dobu 

lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, t.j. 30 rokov 

e) mestské zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta  počas  

trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 

f) mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov mesto dodrží 

ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 430/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na novelizáciu č.4 VZN  č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných 

zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

-  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole  s účinnosťou od 01.01.2013 

s ch v a ľ u j e      

-  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole  s účinnosťou od 01.01.2013 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

        Ing. Peter  Lednár, CSc. 

                                          primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 431/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

 konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 

Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh novelizácie VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

u z n á š a    s a  

na novelizácii VZN dodatkom č. 1 k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta 

Zlaté Moravce 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 432/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh   na   schválenie    VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

n á v r h   na   schválenie    VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností  

u z n á š a   s a  

na VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností 

 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                              Ing. Peter Lednár, CSc. 

                 primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 433/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh   na   schválenie    dodatku   č. 1 k   VZN č. 10/2011  o miestnych daniach na 

území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

n á v r h   na   schválenie    Dodatku   č. 1 k   VZN č. 10/2011  o miestnych daniach na 

území mesta Zlaté Moravce 

u z n á š a   s a 

na Dodatku  č. 1    k   VZN č. 6/2011   o miestnych daniach na území mesta Zlaté 

Moravce 

  

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                             Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                            primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 434/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh   na   schválenie    VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

n á v r h   na   schválenie    VZN č. 7/2012  o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 

u z n á š a   s a  

na VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Zlaté Moravce 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                              Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                            primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 435/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Schválenie  Dodatku   č. 2  k   VZN č. 6/2011   -   Zásady hospodárenia  s   majetkom 

mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh  na  schválenie Dodatku  č. 2  k   VZN č. 6/2011  Zásady hospodárenia   s   

majetkom mesta Zlaté Moravce 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok   č. 2    k   VZN č. 6/2011    Zásady hospodárenia  s   majetkom mesta Zlaté 

Moravce 

v predloženom znení 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

                       Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 436/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a 8/2012 

schválených primátorom mesta  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a 8/2012 schválených 

primátorom mesta 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a 8/2012 schválených 

primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových 

pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 437/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 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    8.11.2012 

 

                               Ing. Peter Lednár, CSc. 

                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 438/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 

s c h v a ľ u j e   

zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 

10/2012 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, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

                               Ing. Peter Lednár, CSc. 

                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 439/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012 

s c h v a ľ u j e   

zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením 

č. 11/2012 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, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

                               Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 440/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta 

s c h v a ľ u j e   

a) použitie Rezervného fondu vo výške 48.990 € na prefinancovanie investičnej 

akcie:  

spolufinancovanie dotácie z Recyklačného fondu na vozidlo zabezpečujúce 

separovaný zber  

b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 12/2012 takto: 

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

454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov      

454001   Z rezervného fondu obce        + 

48.990,00 € 

        Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 

PR 6.1    FK 05.1.0.      714  Nákup vozidla na separovaný zber (spolufinancovanie) + 

48.990,00 € 

   

 

 Rozpočet 

na rok 2012  

11. zmena 

rozpočtu na r. 

2012 

Návrh na 12. 

zmenu rozpočtu 

na rok 2012 

Rozpočet po  

12.zmene na r. 

2012 

Bežné príjmy  6 273 037 € 6 435 270 € 0 € 6 435 270 € 

Kapitálové príjmy 1 204 600 € 398 740 € 0 € 398 740 € 

Finančné operácie 

príjmové  

2 296 140 € 410 031 € +48 990 € 459 021 € 

Príjmy spolu 9 773 777 € 7 244 041 € +48 990 € 7 293 031 € 

 Rozpočet 

na rok 2012  

11. zmena 

rozpočtu na r. 

2012 

Návrh na 12. 

zmenu rozpočtu 

na rok 2012 

Rozpočet po 

12.zmene na r. 

2012 



Bežné výdavky  6 273 036 € 6 458 861 € 0 € 6 458 861 € 

Kapitálové výdavky 3 252 101 € 536 540 € +48 990 € 585 530 € 

Finančné operácie 

výdavkové 

  248 640 € 248 640 € 0 € 248 640 € 

Výdavky spolu 9 773 777 € 7 244 041 € +48 990 € 7 293 031 € 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

      

 

 

                              Ing. Peter Lednár, CSc. 

                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.441/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011 

b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 

b e r i e    n a    v e d o m i e    

a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011 

b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

                   Ing. Peter Lednár, CSc. 

              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 442/2012 

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

a) východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013 

b) limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly 

c) limity výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie mesta 

 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

 

 

                   Ing. Peter Lednár, CSc. 

             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uznesenie č. 443/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt  so 

zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt  so zák. č. 

523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e   

zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák. č. 523/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 444/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

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

–––  

Odňatie majetku mesta zo správy  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 

Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh  odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 

Moravce  

o d n í m a 

s účinnosťou od 01.01.2013 zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 

Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce nasledovný 

majetok mesta: 

 

Porad. 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Parcelné 

číslo N Á Z O V  

Obstarávacia 

hodnota / € / 

Zostavková 

hodnota / € / 

1. 460 1825/2 

Sládkovičova 45 - nebytový 

priestor 8 092,68    0,00    

2. 3283 2606/4 Viničná 1- nebytový priestor 85 585,74    46 965,29    

        

3. 1307 2477 Bytový dom 1. mája 34,36,38 93 159,63    0,00    

4. 978 2500 Bytový dom 1. mája 42,44 3 416,98    0,00    

5. 976 2503 Bytový dom 1. mája 52,54,56 57 165,50    0,00    

6. 2012 2601/23 Bytový dom Rovňanova 1,3,5 380 120,83    89 068,36    

7. 2020 2601/9 Bytový dom Staničná 3,5,7 7 371,74    1 725,37    

8. 1166 2479 

Bytový dom 1. mája 

21,23,25,27 102 010,22    0,00    

9. 1311 2533/1 Bytový dom 1. mája 47,49 54 658,47    0,00    

10. 1688 2541/7 

Bytový dom Kalinčiakova 

6,8,10 44 288,39    21 185,98    

11. 1169 2505 

Bytový dom 1. mája 

29,31,33,35 4 873,60    2 324,67    

12. 1812 1100/111 

Bytový dom Hviezdoslavova 

34 6 880,17    3 114,08    

13. 1311 2533/2  Bytový dom 1. mája 51 1 332,77    0,00    

14. 1375 2535 Bytový dom 1. mája 58,60 2 873,23    0,00    

15. 3027 3460/71 

Bytový dom Tekovská 

49,51,53,55 1 043 497,70    530 501,81    

      

   spolu: 1 895 327,65    694 885,56    

 



a to z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce v platnom znení, že je v záujme mesta využívať takýto majetok iným 

spôsobom. 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 445/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  Zlaté Moravce 

podľa predložené materiálu 

s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.01.2013 Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie 

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté 

Moravce, IČO: 18047343 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 3 k tomuto 

uzneseniu 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 446/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh  na  schválenie   prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce  (LV 

č. 3453)   -   prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²), ktorá  sa  

nachádza   v    k. ú. Zlaté Moravce  /na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach/  a   

po  odčlenení    GP č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom 

Holým,  Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683, overeným dňa  

05.10.2012 pod č. 523/2012  Ing. Petrom Čúzym/  bude  predstavovať  parcelu  KN 

registra „C“,  č. parcely  1672/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   

výmere   64 m²,   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 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh  na  schválenie   prevodu   nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce  (LV č. 

3453)   -   prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²), ktorá  sa  nachádza   v    

k. ú. Zlaté Moravce  /na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach/  a   po  odčlenení    GP 

č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom Holým,  Moravecká 8, 

951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683, overeným dňa  05.10.2012 pod č. 523/2012  Ing. 

Petrom Čúzym/  bude  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  1672/2 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   výmere   64 m²,   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 

za cenu  50,00  €/m²,    čo   pri celkovej  výmere    64 m²   predstavuje sumu  3 200,00 €. 



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 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 

(LV č. 3453)  -   prevod  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. parcely 1672 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²), ktorá  sa  nachádza   v    

k. ú. Zlaté Moravce  /na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach/  a   po  odčlenení    GP 

č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom Holým,  Moravecká 8, 

951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683, overeným dňa  05.10.2012 pod č. 523/2012  Ing. 

Petrom Čúzym/  bude  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  1672/2 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   výmere   64 m²,   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 

za cenu  50,00  €/m²,    čo   pri celkovej  výmere    64 m²   predstavuje sumu  3 200,00 €. 

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/) 

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 31.05.2013 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

                       Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                         primátor  mesta 

 

 

 



Uznesenie č. 447/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.11.2012 

 

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)   -   spôsobu prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  

ostatné plochy;  celková výmera parcely je 1428 m
2
)  o výmere cca 10 m

2
 

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  

orná pôda;  celková výmera parcely je 235 m
2
)  o výmere cca  37 m

2
 

a  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve  mesta Zlaté 

Moravce (LV č.  3453) - spôsobu prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  

orná pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m
2
)  o výmere cca 45 m

2
 

/uvedené pozemky sa nachádzajú na Potočnej ulici/ ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    

Zlaté    Moravce   do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 

 Michal   Frajka,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce,  nar. 

06.04.1978 

a  manželka  Mária  Frajková, rod. Chrenková, bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 

Zlaté Moravce,   nar.   05.05.1980   

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 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

08.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce (LV č. 5417)   -   spôsobu prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  

ostatné plochy;  celková výmera parcely je 1428 m
2
)  o výmere cca 10 m

2
 

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je 235 m
2
)  o výmere cca  37 m

2
 

a  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve  mesta Zlaté 

Moravce (LV č.  3453) - spôsobu prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m
2
)  o výmere cca 45 m

2
 

/uvedené pozemky sa nachádzajú na Potočnej ulici/ ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    

Zlaté    Moravce   do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 

 Michal   Frajka,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce,  nar. 

06.04.1978 

a  manželka  Mária  Frajková, rod. Chrenková, bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté 

Moravce,   nar.   05.05.1980   

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: 



 časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  

ostatné plochy;  celková výmera parcely je 1428 m
2
)  o výmere cca 10 m

2 
a  časť  

pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je 235 m
2
)  o výmere cca  37 m

2 
využíva rodina 

žiadateľov  ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 

 časť  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m
2
)  o výmere cca 45 m

2 
je priľahlý 

k pozemkom v ich osobnom a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom 

vlastníctve, pričom odkúpením tohto pozemku by sa vyrovnala uličná čiara 

pozemkov na Potočnej ulici 

s c h v a ľ u j e 

zámer  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 

5417)    -   spôsob prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  

ostatné plochy;  celková výmera parcely je 1428 m
2
)  o výmere cca 10 m

2
 

 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je 235 m
2
)  o výmere cca  37 m

2
 

a   zámer  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č.  

3453) -    spôsob   prevodu  

 časti  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m
2
)  o výmere cca 45 m

2
 

/uvedené pozemky sa nachádzajú na Potočnej ulici/ ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    

Zlaté    Moravce   do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 

 Michal   Frajka,    bytom:    Potočná 3400/15,  953 01 Zlaté Moravce,  nar. 

06.04.1978 

a  manželka  Mária  Frajková, rod. Chrenková, bytom:  Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté 

Moravce,   nar.   05.05.1980   

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: 

 časť  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  

ostatné plochy;  celková výmera parcely je 1428 m
2
)  o výmere cca 10 m

2 
a  časť  

pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je 235 m
2
)  o výmere cca  37 m

2 
využíva rodina 

žiadateľov  ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 

 časť  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m
2
)  o výmere cca 45 m

2 
je priľahlý 

k pozemkom v ich osobnom a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom 

vlastníctve, pričom odkúpením tohto pozemku by sa vyrovnala uličná čiara 

pozemkov na Potočnej ulici 

 

 
V Zlatých Moravciach   dňa    08.11.2012 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                          primátor  mesta 



 

Uznesenie č. 448/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.11.2012 

 

Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, 

č. parcely  887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  

25 709  m²)  o výmere   cca  549 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    

na   Ul.  Továrenskej   v  Zlatých Moravciach, pre 

 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté 

Moravce,    nar. 08.03.1975  (1/2)  a 

 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté 

Moravce, nar.  07.04.1974  (1/2)   

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 

138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

08.11.2012 

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  

887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  25 709  m²)  

o výmere   cca  549 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  

Továrenskej   v  Zlatých Moravciach, pre 

 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté 

Moravce,    nar. 08.03.1975  (1/2)  a 

 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce, 

nar.  07.04.1974  (1/2)   

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 

Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 

 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 

parcely KN registra „C“, č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria) o výmere 194 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom 2099, druh 

stavby: iná budova postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  žiadateľov (LV č. 

3901) 

 

 žiadatelia  sa zaväzujú  túto časť  pozemku  využiť ako  dvor, ktorý si plánujú oplotiť 

/oplotenie – zabezpečenie ochrany budovy – stavby, ktorá má byť predmetom 

rekonštrukcie/ 

s 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  887/2 (druh pozemku:     

zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  25 709  m²)  o výmere   cca  549 m²,  



ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  Továrenskej   v  Zlatých 

Moravciach, pre 

 Adriana Filová, rod. Tokárová,  bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté 

Moravce,    nar. 08.03.1975  (1/2)  a 

 Radoslav  Tokár, rod. Tokár, bytom:  Tajovského  1911/28, 953 01  Zlaté Moravce, 

nar.  07.04.1974  (1/2)   

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 

Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 

 

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 

 uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 

parcely KN registra „C“, č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria) o výmere 194 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom 2099, druh 

stavby: iná budova postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  žiadateľov (LV č. 

3901) 

 

 žiadatelia  sa zaväzujú  túto časť  pozemku  využiť ako  dvor, ktorý si plánujú oplotiť 

/oplotenie – zabezpečenie ochrany budovy – stavby, ktorá má byť predmetom 

rekonštrukcie/ 

 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    08.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 449/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

________________________________________________________________________

___ 

Návrh  na   schválenie  prenájmu  nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta  

Zlaté Moravce  -   prenájmu   nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. 

Zlaté Moravce a sú dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely:  

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4883/2,   druh    pozemku: 

orná pôda   

     o výmere  2 443   m² zapísaný na LV č. 5417  

-    časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4827  (druh 

pozemku: orná pôda;  

     celková výmera 2 985 m²)   o výmere  1 463 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta 

Zlaté  

     Moravce    je 49/100/  zapísaný na LV č.  6875 

-     časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4852  (druh 

pozemku: orná pôda;  

     celková výmera 2 622 m²)   o výmere  26 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté 

Moravce     

      je  1/100/  zapísaný na LV č.  6899 

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4683,   druh    pozemku: 

trvalé trávne  

      porasty  o výmere  10 053  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4684,   druh    pozemku: trvalé 

trávne  

      porasty  o výmere  1 264  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4685,   druh    pozemku:  

orná pôda   

     o výmere  15 817  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5302,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere 3 434  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5303,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere 6 883  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5304,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere 2 809  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5305,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere 1 225  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5306,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere 2 974  m² zapísaný na LV č.  6996 



- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5307,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere  3 437  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5308,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere  2 310  m² zapísaný na LV č.  3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5309,  druh pozemku: 

orná pôda     

     o výmere  2 616  m² zapísaný na LV č.  3453 

-  časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  5311/1  (druh 

pozemku: orná  

     pôda;  celková výmera  3 373 m²)   o výmere  2 530 m²  /spoluvlastnícky podiel 

mesta  

     Zlaté  Moravce    je  3/4/  zapísaný na LV č.  6998 

Spolu 59 284 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m² a 

trvalé trávne porasty: 11 317 m² /= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. Hoňovce a sú 

dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely:  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 111,   druh    pozemku  

trvalé trávne   

     porasty (TTP) o výmere  6045   m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  112  druh pozemku: TTP;  

     o výmere  12288 m²    zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok  parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  318 druh pozemku  TTP;  

     o výmere  585 m²  zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 321,   druh    pozemku 

TTP; 

     o výmere  84  m² zapísaný na LV č. 1361  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 436,   druh    pozemku 

orná pôda     

     o výmere  4592  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 437,   druh    pozemku 

orná pôda     

     o výmere  5989  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 438,   druh    pozemku 

orná pôda     

     o výmere  10710  m² zapísaný na LV č. 1361 

Spolu 40 293 m² /evidovanú podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m² a 

trvalé trávne porasty: 19 002 m²/ = 4,0293 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu 

Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce  99 577 m
2
 = 9,9577 ha. 

pre  AGROK, spol.  s r.o.,   v zastúpení   konateľmi spoločnosti  Emilom Bodorom 

a Attilom Dobaiom, sídlo:  Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 698 357,    

Zápis v OR OS  Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 19712/N   z   dôvodu  hodného  

osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  

 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov.  



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

návrh   na   schválenie  prenájmu  nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta  Zlaté 

Moravce  -   prenájmu   nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté 

Moravce a sú dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely:  

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4883/2,   druh    pozemku: orná 

pôda   

     o výmere  2 443   m² zapísaný na LV č. 5417  

-    časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4827  (druh pozemku: 

orná pôda;  

     celková výmera 2 985 m²)   o výmere  1 463 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté  

     Moravce    je 49/100/  zapísaný na LV č.  6875 

-     časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4852  (druh pozemku: 

orná pôda;  

     celková výmera 2 622 m²)   o výmere  26 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté 

Moravce     

      je  1/100/  zapísaný na LV č.  6899 

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4683,   druh    pozemku: trvalé 

trávne  

      porasty  o výmere  10 053  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4684,   druh    pozemku: trvalé 

trávne  

      porasty  o výmere  1 264  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4685,   druh    pozemku:  orná 

pôda   

     o výmere  15 817  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5302,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 3 434  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5303,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 6 883  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5304,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 2 809  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5305,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 1 225  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5306,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 2 974  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5307,  druh pozemku: orná 

pôda     



     o výmere  3 437  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5308,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere  2 310  m² zapísaný na LV č.  3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5309,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere  2 616  m² zapísaný na LV č.  3453 

-  časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  5311/1  (druh pozemku: 

orná  

     pôda;  celková výmera  3 373 m²)   o výmere  2 530 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta  

     Zlaté  Moravce    je  3/4/  zapísaný na LV č.  6998 

Spolu 59 284 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m² a trvalé 

trávne porasty: 11 317 m² /= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo 

využívané na  poľnohospodárske účely:  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 111,   druh    pozemku  trvalé 

trávne   

     porasty (TTP) o výmere  6045   m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  112  druh pozemku: TTP;  

     o výmere  12288 m²    zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok  parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  318 druh pozemku  TTP;  

     o výmere  585 m²  zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 321,   druh    pozemku TTP; 

     o výmere  84  m² zapísaný na LV č. 1361  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 436,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  4592  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 437,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  5989  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 438,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  10710  m² zapísaný na LV č. 1361 

Spolu 40 293 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m² a trvalé 

trávne porasty: 19 002 m²/ = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce  99 577 m
2
 = 9,9577 ha. 

pre  AGROK, spol.  s r.o.,   v zastúpení   konateľmi spoločnosti  Emilom Bodorom 

a Attilom Dobaiom, sídlo:  Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 698 357,    

Zápis v OR OS  Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 19712/N   z   dôvodu  hodného  

osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  

 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov 

na dobu   určitú od  01.01.2013  do  31.10.2022 

za cenu    46,47   €/ha/rok      

 

 

 



 

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 

- Obchodná  spoločnosť  AGROK, spol. s r.o.  využívala  uvedené   pozemky na 

poľnohospodárske účely   už od roku 2007 ,  obhospodarovala    ich, 

      dodržiavala  finančnú disciplínu voči prenajímateľovi /nájomné bolo uhrádzané 

načas/ 

 

s c h v a ľ u j e  

 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  

mesta  Zlaté Moravce  -   prenájom   nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. 

ú. Zlaté Moravce a sú dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely:  

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4883/2,   druh    pozemku: orná 

pôda   

     o výmere  2 443   m² zapísaný na LV č. 5417  

-    časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4827  (druh pozemku: 

orná pôda;  

     celková výmera 2 985 m²)   o výmere  1 463 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté  

     Moravce    je 49/100/  zapísaný na LV č.  6875 

-     časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4852  (druh pozemku: 

orná pôda;  

     celková výmera 2 622 m²)   o výmere  26 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté 

Moravce     

      je  1/100/  zapísaný na LV č.  6899 

-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4683,   druh    pozemku: trvalé 

trávne  

      porasty  o výmere  10 053  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4684,   druh    pozemku: trvalé 

trávne  

      porasty  o výmere  1 264  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4685,   druh    pozemku:  orná 

pôda   

     o výmere  15 817  m² zapísaný na LV č. 5417  

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5302,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 3 434  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5303,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 6 883  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5304,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 2 809  m² zapísaný na LV č. 3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5305,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 1 225  m² zapísaný na LV č.  6996 



- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5306,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere 2 974  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5307,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere  3 437  m² zapísaný na LV č.  6996 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5308,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere  2 310  m² zapísaný na LV č.  3453 

- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5309,  druh pozemku: orná 

pôda     

     o výmere  2 616  m² zapísaný na LV č.  3453 

-  časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  5311/1  (druh pozemku: 

orná  

     pôda;  celková výmera  3 373 m²)   o výmere  2 530 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta  

     Zlaté  Moravce    je  3/4/  zapísaný na LV č.  6998 

Spolu 59 284 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m² a trvalé 

trávne porasty: 11 317 m² /= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo 

využívané na  poľnohospodárske účely:  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 111,   druh    pozemku  trvalé 

trávne   

     porasty (TTP) o výmere  6045   m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  112  druh pozemku: TTP;  

     o výmere  12288 m²    zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok  parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  318 druh pozemku  TTP;  

     o výmere  585 m²  zapísaný na LV č.  1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 321,   druh    pozemku TTP; 

     o výmere  84  m² zapísaný na LV č. 1361  

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 436,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  4592  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 437,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  5989  m² zapísaný na LV č. 1361 

- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 438,   druh    pozemku orná 

pôda     

     o výmere  10710  m² zapísaný na LV č. 1361 

Spolu 40 293 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m² a trvalé 

trávne porasty: 19 002 m²/ = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce  99 577 m
2
 = 9,9577 ha. 

pre  AGROK, spol.  s r.o.,   v zastúpení   konateľmi spoločnosti  Emilom Bodorom 

a Attilom Dobaiom, sídlo:  Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 698 357,    

Zápis v OR OS  Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 19712/N   z   dôvodu  hodného  

osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  

 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov  



na dobu   určitú od  01.01.2013  do  31.10.2022 

za cenu    46,47   €/ha/rok     

 

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 

- Obchodná  spoločnosť  AGROK, spol. s r.o.  využívala  uvedené   pozemky na 

poľnohospodárske účely   už od roku 2007 ,  obhospodarovala    ich, 

      dodržiavala  finančnú disciplínu voči prenajímateľovi /nájomné bolo uhrádzané 

načas/ 

 

 

u  k  l  a  d  á 

 

vedúcej oddelenia správy majetku mesta  

zabezpečiť uzatvorenie   nájomnej   zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                           primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 450/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh  na schválenie   zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   

(lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

Návrh  na schválenie   zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   na  

nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemok registra „C“, 

č. parcely 2458/54,  ktorý  sa nachádza v k. ú.  Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za 

Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, a.s. , ktorej predmetom je záväzok 

budúceho povinného  uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných 

bremien,  spočívajúcich   v   povinnosti   budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej 

nehnuteľnosti strpieť na   časti zaťaženej    nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne: 

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 

b)  užívanie, prevádzkovanie,   údržbu,   opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek  iné   stavebné   úpravy   elektroenergetických stavieb a zariadení a ich 

odstránenie; 

c)  vstup,  prechod   a  prejazd    pešo,   motorovými  a   nemotorovými dopravnými 

prostriedkami,  strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 

osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane 

činnosti uvedených v bode a) a b); 

s c h v a ľ u j e 

a) návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  vecného bremena    medzi zmluvnými 

stranami Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena,  a budúcim 

oprávneným: ZSE    Distribúcia, a.s. , sídlo:  Čulenova  č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, predmetom ktorej je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim 

oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien,  spočívajúcich   v   povinnosti    

budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť   na   časti zaťaženej   

nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 

b)  užívanie, prevádzkovanie,   údržbu,   opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek  iné   stavebné   úpravy   elektroenergetických stavieb a zariadení a ich 

odstránenie; 

c)  vstup,  prechod   a  prejazd    pešo,   motorovými  a   nemotorovými dopravnými 

prostriedkami,  strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 

osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vrátane 

činnosti uvedených v bode a) a b); 

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 budúcej 

zmluve 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 budúcej zmluve o zriadení  

vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

                      Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                         primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 451/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce   v zmysle  Čl. 10 ods. 7  a Čl. 15 ods. 1.  písm. i)   VZN mesta 

Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  

účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku č. 1 účinného od 02.12.2011 – návrh   

na schválenie prebytočného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce : 

stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely 

KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria)  zapísaná     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  

okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453 / 

budova – bývalý sklad ovocia a zeleniny,  ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici 

v Zlatých Moravciach /pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 

o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný    v    KN    

SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 

k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453  /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého 

skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach/ 

pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 334  m² (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný   v    KN    SR,  správa katastra 

Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  

LV č. 3453  /pozemok sa nachádza pred budovou,  vedľa  budovy a za budovou  

bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach/ 

a   schválenie  spôsobu   prevodu uvedeného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže  v  zmysle 

§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce   v zmysle  Čl. 10 ods. 7  a Čl. 15 ods. 1.  písm. i)   VZN mesta 

Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  

účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku č. 1 účinného od 02.12.2011 – návrh   na 

schválenie prebytočného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce : 

stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely KN 

registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria)  zapísaná     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   

Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453 / budova – bývalý 

sklad ovocia a zeleniny,  ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 

/ 

pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný    v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  



okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453  

/pozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej 

ulici v Zlatých Moravciach/ + pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 

o výmere  1 334  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný   v    KN    

SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  

Zlaté Moravce v  LV č. 3453  /pozemok sa nachádza pred budovou,  vedľa  budovy a za 

budovou  bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej ulici v Zlatých 

Moravciach/ 

a   schválenie  spôsobu   prevodu uvedeného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže  v  zmysle § 9a ods. 

1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e     

spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce   

v zmysle  Čl. 10 ods. 7  a Čl. 15 ods. 1.  písm. i)   VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  účinného od 11.07.2011 v znení 

jeho dodatku č. 1 účinného od 02.12.2011 – návrh   na schválenie prebytočného 

nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce : 

stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely KN 

registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria)  zapísaná     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   

Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453 / budova – bývalý 

sklad ovocia a zeleniny,  ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach  

pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný    v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  

okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453  

/pozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej 

ulici v Zlatých Moravciach/ + pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 

o výmere  1 334  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný   v    KN    

SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  

Zlaté Moravce v  LV č. 3453  /pozemok sa nachádza pred budovou,  vedľa  budovy a za 

budovou  bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej ulici v Zlatých 

Moravciach/a   schválenie  spôsobu   prevodu uvedeného nehnuteľného  majetku vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže  v 

 zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

u  k  l  a  d  á 

vedúcej    oddelenia    správy    majetku    mesta  zabezpečiť   vypracovanie znaleckého  

posudku na uvedený nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

                    Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 



Uznesenie č. 452/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

Návrh    na     schválenie    spôsobu  nakladania s nehnuteľným majetkom  vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce /OBJEKT   AUTOSERVIS,    Ul. Viničná,    Zlaté   

Moravce/ - 

budova  súp. č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na  pozemku  

parcely KN registra „C“ , č. parcely  2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. č. 

3282 /dielne/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/3 + uvedený 

pozemok, budova súp. č. 3283 /vypaľovacia pec/ na  pozemku  parcely KN registra 

„C“, č. parcely  2606/4 + uvedený pozemok,  budova súp. č. 3284 /kotolňa 

združených prevádzok/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/5 + 

uvedený pozemok, budova súp. č. 3285 /sklad/ na  pozemku  parcely KN registra 

„C“, č. parcely  2606/6 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3286  /sklady/ na  

pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/8 + uvedený pozemok  a 

pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 

2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15 zapísané   v    KN    SR,  

správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  

Zlaté Moravce, LV č. 3453  

 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh  na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce /OBJEKT   AUTOSERVIS,    Ul. Viničná,    Zlaté   Moravce/ 

budova  súp. č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na  pozemku  parcely 

KN registra „C“ , č. parcely  2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3282 /dielne/ na  

pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. 

č. 3283 /vypaľovacia pec/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/4 + 

uvedený pozemok,  budova súp. č. 3284 /kotolňa združených prevádzok/ na  pozemku  

parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/5 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3285 

/sklad/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/6 + uvedený pozemok, 

budova súp. č. 3286  /sklady/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/8 + 

uvedený pozemok  a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 

2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15 

zapísané   v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 

Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453  a  schválenie zámeru prevodu 

uvedeného nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce  spôsobom: 

podľa  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže a 

 

s c h v a ľ u j e  

 



nakladanie s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce /OBJEKT   

AUTOSERVIS,    Ul. Viničná,    Zlaté   Moravce/ 

budova  súp. č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na  pozemku  parcely 

KN registra „C“ , č. parcely  2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3282 /dielne/ na  

pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. 

č. 3283 /vypaľovacia pec/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/4 + 

uvedený pozemok,  budova súp. č. 3284 /kotolňa združených prevádzok/ na  pozemku  

parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/5 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3285 

/sklad/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/6 + uvedený pozemok, 

budova súp. č. 3286  /sklady/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/8 + 

uvedený pozemok  a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 

2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15 

zapísané   v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 

Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 -  zámeru prevodu uvedeného 

nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce spôsobom : 

podľa  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže.     

 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

 

 

                       Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 453/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom   

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom – osobné motorové 

vozidlo ŠKODA FAVORIT 136 L 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

                    Ing. Peter Lednár, CSc. 

               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 454/2012 

z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

 

 

Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade účinná od 01.10.2012 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 

8.11.2012 

p r e r o k o v a l o 

informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade účinnú od 01.10.2012 

B e r i e    n a   v e d o m i e 

informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade účinnú od 01.10.2012 

 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    8.11.2012 

 

 

 

                       Ing.  Peter  Lednár,  CSc. 

                                       primátor  mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

        

K bodu 40 
Záver 

Primátor mesta - uviedol. že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupitel'stva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukonč i l 20. zasadnutie Mestského zast upiterstva. 

Zlaté Moravce 08. novembra 20 12 
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Zapísala: Silv(a Švajčí ková 
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Ing. Peter Lednár. CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Denisa Uhrino\ á 
overovateľ zápisnice 
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overovateľ zápisnice 
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Mestský úrad. ul. 1. mája 2. 953 Ol Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 8. novembra 20 12 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

Poslanci MZ: 

l . Erika 8abocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. Ľudovit Chládek 

8. Ing. Vi liam Rumanko 

9. Vladim ír Klučiar 

IO. Ing. Peter Li sý 

v Kultúrnom dome Prílepy 
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II. Ivan Madola 

12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. Jozef Tonkovič 

17. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PharmDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 
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