
 
 
 

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

 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 
 
Dátum konania:  25. apríla 2013 
 
 

  Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 Ospravedlnený: PaedDr. Dušan Husár 

 
 
Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-23MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 

s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.2-23MZ-2013) 
11. Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 

rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.3-23MZ-2013) 
12. Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 

2014 a 2015 (mat. č.4-23MZ-2013) 
13. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.5-23MZ-2013) 
14. Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.6-23MZ-2013) 
15. Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 

roky 2014 a 2015 (mat. č.7-23MZ-2013) 
16. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 

roky 2014 a 2015 (mat. č.8-23MZ-2013) 



17. Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 a 2015 (mat. č.9-23MZ-2013) 

18. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.10-23MZ-2013) 

19. Návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke 
služby mesta Zlate Moravce (mat. č.11-23MZ-2013) 

20. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania mestských bytov v Meste Zlaté Moravce (mat. č.12-23MZ-2013) 

21. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č.3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou (mat. č.13-23MZ-2013) 

22. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície (mat. č.14-23MZ-2013) 

23. Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.15-23MZ-
2013) 

24. Návrh na zrušenie  VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta 
Zlaté Moravce (mat. č.16-23MZ-2013) 

25. Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste   Zlaté Moravce (mat. č.17-23MZ-2013) 

26. Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta   Zlaté Moravce (mat. č.18-23MZ-2013) 

27. Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. ..../2013 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia (mat. č.19-23MZ-2013) 

28. Návrh na  schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. ..../2013 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp (mat. č.20-23MZ-2013) 

29. Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (mat. č.21-23MZ-2013) 

30. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
(mat. č.22-23MZ-2013) 

31. Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
3/2013 (mat. č.23-23MZ-2013) 

32. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
4/2013 (mat. č.24-23MZ-2013) 

33. Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova (mat. č.25-23MZ-2013) 

34. Návrh Dodatku č. 1  Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a 
zásad odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, 
členov a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach (mat. č.26-
23MZ-2013) 

35. Návrh     na     schválenie     prevodu    nehnuteľného  majetku  mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -   časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
1459/7   o výmere   49 m²,   k.   ú.    Zlaté  Moravce     pre    Mgr. Branislava  
Grambličku,   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.27-23MZ-2013) 

36. Návrh   na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV 
č. 5417) –   častí  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 2322/1 o výmere 
19 m²  a  62  m²  (spolu 81 m²),   k.   ú.   Zlaté  Moravce  pre Ľudovíta Jánošova, 
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.28-23MZ-
2013) 

37. Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV 
č. 3453)  -    diel č. 1  o výmere  154 m2,   diel č. 2  o výmere  3 m2   a   diel   č.  4 
o výmere  1 m2  /spolu o výmere 158 m2/ odčlenené   GP  č. 221-023/2013  zo   
dňa  20.03.2013   z  pozemku  parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1,     k.   ú.    
Zlaté  Moravce  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  MUDr.  Štefana  
Valkoviča  a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej, 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.29-23MZ-2013) 

38. Návrh     na     schválenie     prevodu     nehnuteľného     majetku    mesta Zlaté 
Moravce   (LV č. 5417)  -   diel č. 1   o výmere   445 m2 , diel č. 2 o výmere   165 
m2 ,  diel č. 3 o výmere  236 m2 ,   diel č. 4 o výmere  140 m2    a   diel č. 5  o  
výmere   2 970 m² /spolu  o výmere  3 956 m²/ -  odčlenené GP  č.  29/2013  zo 
dňa  20.03.2013  z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh   pozemku:   orná pôda),  . ú. Zlaté Moravce pre  BAUPARK s.r.o., 
Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491 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.30-23MZ-2013) 

39. Návrh na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   
v   Zlatých Moravciach    na    základe    schválených uznesení   MsZ  v Zlatých 
Moravciach  č. 452/2012 a č. 472/2012 (mat. č.31-23MZ-2013) 

40. Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   
Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení predpisov (mat. č.32-23MZ-2013) 

41. Návrh  na  schválenie  spôsobu nakladania s  nehnuteľným majetkom 
v podielovom spoluvlastníctve mesta  Zlaté Moravce  (LV č. 4537) - stavba   
súpisné  číslo   č.  2087 (iná  stavba) a  pozemok  parcely  KN  registra „C“, č. 
parcely  1078/2 o výmere  1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
, k. ú.  Zlaté   Moravce na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach  
spôsobom   prevodu v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na základe  obchodnej verejnej 
súťaže (mat. č.33-23MZ-2013) 

42. Návrh  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena uzatvorenej dňa 21.11.2012  (lokalita Nábrežie za Majerom) pre  



oprávneného    Západoslovenskú  distribučnú, a.s.    /obchodné meno do 
31.12.2012  -   ZSE    Distribúcia, a.s./ (mat. č.34-23MZ-2013) 

43. Návrh   na   schválenie   zmluvy   o  budúcej   kúpnej zmluve a o budúcej  zmluve 
o zriadení vecného bremena (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce)    pre   
Západoslovenskú   distribučnú, a.s. -  časť  pozemku parcely KN registra „E“, č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 
m²)  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) (mat. č.35-23MZ-2013) 

44. Návrh organizačného poriadku Mestskej polície (mat. č.36-23MZ-2013) 
45. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 (mat. č.37-

23MZ-2013) 
46. Prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.38-23MZ-2013) 
47. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra mesta (mat. č.39-23MZ-2013) 
48. Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom (mat. č.40-23MZ-2013) 
49. Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

(mat. č.41-23MZ-2013) 
50. Vystúpenia občanov 
51. Rôzne 
52. Diskusia 
53. Interpelácie poslancov 
54. Schválenie uznesenia 
55. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne 
a poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl 
a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté 
Moravce na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 25. apríla 2013 o 15,00 
hodine.                 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. – určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 
23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 25.apríla 2013.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 23. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.04.2013 p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca 
PaedDr.  Pavla Petroviča. 
  



K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta - uviedol, že z 23. zasadnutia MsZ zo dňa 25.04.2013 je ospravedlnený 
poslanec PaedDr. Dušan Husár a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 
Poslanec Boršč – mal výhradu voči komentáru primátora mesta o jeho neúčasti na 22. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.2.2013. 
Primátor mesta – sa ospravedlnil poslancovi Borščovi za komentár ohľadne neúčasti na 
spomínanom Mestskom zastupiteľstve. 
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie: poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú 
- za členov návrhovej komisie: poslanca Miroslava Záchenského a poslankyňu 

PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú 
 

Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za:  16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz, Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Vicianová ) 
Nehlasoval: 1 ( Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6 
Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
 
Primátor mesta – sa spýtal, či má niekto pozmeňujúci návrh a v prípade, že áno, žiada 
o jeho prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu 
v písomnej forme spolu s uznesením. 
 
Zástupca primátora – podal pozmeňujúci návrh, aby sa bod č. 50 presunul za bod č. 9 
z dôvodu žiadosti viacerých občanov mesta. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že nemá nič proti tomuto návrhu. Poznamenal, že na 
poslednom  zasadnutí Mestského zastupiteľstva vystúpili občania vo veľkom počte 



a pýtali sa na veci týkajúce sa bežných potrieb občanov, ktoré podľa neho nepatria do 
bodu vystúpenia občanov. Zdôraznil, že aj v NR SR majú vyčlenenú hodinu otázok. 
Ďalej uviedol, že občania by mali v bode vystúpenia občanov reagovať na body týkajúce 
sa programu Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – uviedol, že občania môžu vystúpiť k čomu chcú. 
 
Poslankyňa Uhrinová – podala návrh na stiahnutie bodu č. 20 - Návrh na schválenie 
Dodatku č.1 k VZN č.1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov 
v Meste Zlaté Moravce z dôvodu, že na Mestskej rade mali členovia pripomienky 
k tomuto návrhu. Uviedla, že návrh členovia sociálnej komisie prepracujú a následne 
bude predložený do programu najbližšieho Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zástupcu primátora:  
 
Za: 16 (Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Petrovič – navrhol, že by bolo potrebné zmeniť rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva a zaradiť bod vystúpenia občanov v konkrétnom čase, určiť presnú hodinu, 
o ktorej by sa prerušilo prejednávanie nejakého bodu a dal by sa priestor pre občanov. 
 
JUDr. Vozárová – reagovala na návrh poslanca Petroviča, že téma vystúpenie občanov 
sa riešila na zastupiteľstve pred pol rokom a vtedy poslancom požiadala, aby sa dohodli 
a našli nejaký spôsob, aby sa to mohlo dať do rokovacieho poriadku MsZ.  
Primátor mesta – uviedol, že sa rozprával s viacerými primátormi miest o čase 
zvolávania  zasadnutí mestských zastupiteľstiev, ktorí uviedli, že zastupiteľstva u nich 
začínajú o 8 hodine. Navrhol poslancom, že by bolo vhodné pouvažovať nad zmenou 
začatia zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Uhrinovej - 
stiahnutie bodu č. 20:  
 
Za: 17 (Škvarenina, Chládek, Rumanko, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací návrh bol schválený. 



 
Primátor mesta – dal hlasovať o programe rokovania Mestského zastupiteľstva v znení 
pozmeňovacích návrhov: 
 
Za: 17 (Škvarenina, Chládek, Rumanko, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva 
v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený. 
 
 
K bodu 7 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 22. Mestského zastupiteľstva 
poslanca Hollého a poslanca Rumanku, aby podali stanovisko k tejto zápisnici. 
 
Poslanec Rumanko– uviedol, že zápisnicu si prečítal, nemal k nej pripomienky a na 
znak súhlasu podpísal. 
 
K bodu 8 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 22. Mestského 
zastupiteľstva. 
Poslanec Boršč – sa vyjadril k zápisnici z decembrového zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva, v ktorej podľa jeho názoru nie je uvedený incident, ktorý vyvolal 
poverený riaditeľ Službytu voči jeho osobe poslanca a riaditeľa Bytového družstva a 
 požiadal o doplnenie. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 22. MsZ konanom dňa 28.2.2013 bolo prijatých 29 
uznesení, splnených bolo 19 uznesení, priebežne sa plní 10 uznesení. 
 
K bodu 9 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva a na niektoré interpelácie bolo odpovedané písomne. Dal slovo poslancom, 
aby sa vyjadrili. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že bol spokojný s odpoveďou na interpeláciu týkajúcu sa 
platov riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a náčelníka MsP, ale bol 
prekvapený s vetou, ktorú citoval: „Mestský úrad nedisponuje informáciami o funkčných 



platoch riaditeľov mestských podnikov a poverených riaditeľov mestských podnikov 
a ani o výške vyplatených odmien. Z tohto dôvodu sa prosím obráťte o tieto informácie 
na mestské podniky“ a požiadal o vysvetlenie tohto tvrdenia, pretože primátor mesta 
podpisuje riaditeľom mestských podnikov platové dekréty a odmeny. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že je pravdou, že primátor mesta podpisuje riaditeľom 
mestských podnikom platové dekréty, ale zo zákona nie sme Mestský úrad povinný tieto 
informácie evidovať, pretože mestské podniky sú samostatné právne subjekty 
a informácie majú vo vlastnej evidencii. 
 
Poslanec Galaba – opätovne požiadal o zaslanie informácie o výške platov riaditeľov 
mestských podnikov a poverených riaditeľov mestských podnikov spolu s ich odmenami 
za rok 2012 a za 1. štvrťrok 2013. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že s požiadavkou je potrebné v rámci interpelácie sa obrátiť 
na mestské podniky. 
 
Poslanec Galaba – sa spýtal hlavného kontrolóra, že či Mesto Zlaté Moravce nevie, aké 
majú platy riaditelia mestských podnikov. 
 
Hlavný kontrolór – vysvetlil, že Mestský úrad nie je povinný viesť evidenciu 
o platových pomeroch riaditeľov mestských podnikov, nakoľko mestské podniky ako 
samostatné právne subjekty by mali podávať tieto informácie.  
 
K bodu 10 
Vystúpenie občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pred Mestským 
zastupiteľstvom, aby sa prihlásili a vystúpili.  
 
MUDr. Sýkora – položil otázku, že prečo Mesto dáva peniaze súkromnému podniku 
VION, s čím nesúhlasí a ide o korupciu. 
Zástupca primátora – vysvetlil, že nie je pravdou, že Mesto dáva peniaze do 
súkromného podniku a pokiaľ hovorí o Požitavskej futbalovej akadémii, tak ide 
o samostatný právny subjekt, v ktorom je Mesto Zlaté Moravce členom a ako občianske 
združenie má právo požiadať o dotáciu na svoju činnosť ako iné organizácie. 
Pani Hlásna – súhlasila s poslancom Galabom a požiadala o zverejnenie platov 
riaditeľov mestských podnikov. 
Primátor mesta – uviedol, že je potrebné si podať na Mesto žiadosť o poskytnutie týchto 
informácií.  
Pani Jahnová – sa sťažovala na zlé cesty, na ktorých sú kamene a upozornila, že môže 
dôjsť k úrazu. Opätovne sa vyjadrila k mestskej časti „Ďatelinisko“, kde medzi bytovým 
domom a domami nie je dodržaná stavebná čiara a čuduje sa ako sa to mohlo 
skolaudovať a  obyvatelia tejto časti si to žiadajú odstrániť. Sťažovala sa, že bytový dom 
má vchod obrátený k ich domom, keď jej príde návšteva, tak sa nedá parkovať pred jej 
domom, Ďalej upozornila, že pred bytovkou nie je nádoba na odpad, nájomca bytu 



neplatí sa odvoz komunálneho odpadu a vozí odpad do mesta. 
Primátor mesta – navrhol pani Jahnovej, že v pondelok príde s kompetentnými pozrieť 
a na mieste to budú riešiť. 
Bc. Nociar – vysvetlil pani Jahnovej, že stavebná čiara bola určená územným plánom, 
ktorý riešil Spoločný stavebný úrad a oddelenie výstavby zodpovedá len za vyhlásenie 
a ohlásenie drobných stavieb. Zdôraznil, že stavebná čiara sa určuje na základe územného 
rozhodnutia. 
Pán Ďatko – vyjadril uznanie náčelníkovi Mestskej polície za jeho prácu. Požiadal 
vedenie mesta a poslancov, aby sa dalo mesto do poriadku. Ďalej sa vyjadril, že podal na 
Mestský úrad žiadosť o úľavu za komunálny odpad v nemčine a zamestnankyňa mu 
vyhovela žiadosti bez toho, aby bola žiadosť preložená do slovenčiny.  
Pani Zaťková – požiadala v mene občanov ulice Mládeže o zrušenie pieskoviska 
a vyklčovanie parku a dať to do poriadku. Upozornila, že môže dôjsť ku konfliktu 
z dôvodu vyhrotených vzťahov s rómskymi spoluobčanmi. 
Pani Kováčová – prehovorila k poslancom, že sa majú zamyslieť nad tým,  aby dospelí 
ľudia nechodili na bicykli po chodníkoch. 
Náčelník Mestskej polície – vysvetlil, že Mestská polícia nemá zo zákona oprávnenie 
riešiť takýchto priestupcov, nemôžu sa riešiť pokutou, ale iba upozorňovať. 
Občan z Obrancov mieru 12 – sa vyjadril k požiadavke o vybudovanie parkoviska 
v tejto časti z dôvodu, že existujúce parkovisko je úzke.  
Primátor mesta – vysvetlil, že projekt parkoviska je vypracovaný a v priebehu jedného 
mesiaca bude parkovisko hotové. 
Občan – uviedol nespokojnosť so stavom prerastajúcich živých plotov na chodníky pri 
Synagóge a sťažoval sa, že Mestská polícia pokutuje občanov za odložený piesok na 
chodníkoch. 
Náčelník Mestskej polície – navrhol občanovi, aby prišiel za ním a doriešia tieto veci. 
Pán Paluška – súhlasil s návrhom poslanca Petroviča o určenie presnej hodiny pre 
vystúpenie občanov a  poprosil poslancov, aby to doriešili. 
 
 
K bodu 11 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.2-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal pani Annu Hlavatú, poverenú riaditeľku Mestského 
strediska kultúry a športu, aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Anna Hlavatá – upozornila poslancov na zmenu v predloženom rozpočte, čo sa týka 
počtu zamestnancov a taktiež, že v rozpočte nie sú zahrnuté náklady na prevádzku 
mestského kúpaliska. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Madola – prečítal príspevok primátora mesta na Facebooku. Spýtal sa 
primátora mesta, že akú má víziu, ako by sa dalo prevádzkovať mestské kúpalisko, 



nakoľko v rozpočte nie sú zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku mestského 
kúpaliska. Uviedol, že na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva podal návrh na 
navýšenie rozpočtu pre Mestské stredisko kultúry a športu o 10 tis. €, ktorý poslanci 
schválili.  Prekvapilo ho, keď sa dočítal v Tekovských novinách a na internetovej stránke 
mesta o tom, že ako urobil zle tým, že navrhol navýšenie rozpočtu spomínanému 
mestskému podniku. V tejto súvislosti ho zaujíma, akým spôsobom sa môže zabezpečiť 
prevádzka letného kúpaliska a aký návrh treba odsúhlasiť, aby kúpalisko bolo funkčné. 
Ing. Szobiová – vysvetlila, že predložený návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry 
a športu bol upravený na základe výstupu z finančnej komisie kde v pôvodnom návrhu 
rozpočtu tejto organizácie bolo zahrnuté aj mestské kúpalisko, s tým že boli plánované aj 
príjmy, ale výdavky neboli plánované, iba čiastočne. Na finančnej komisii sa poverená 
riaditeľka MsKŠ vyjadrila, že  nie je schopná z príspevku mesta nájsť financie na 
prevádzku kúpaliska. 
Ing. Szobiová – sa vyjadrila k rozpočtom všetkých príspevkových a rozpočtových 
organizácií, že na základe schváleného rozpočtu mesta mali na februárovom 
zastupiteľstve schválené príspevky a dotácie v rámci rozpočtu mesta a na základe toho 
bol vykonaný rozpis rozpočtu na jednotlivé oddelenia, príspevkové a rozpočtové 
organizácie, ktoré si upravili svoje rozpočty na základe funkčnej a ekonomickej 
klasifikácie a príspevku mesta.  
Poslanec Madola – sa ohradil voči tvrdeniu, že poslanci mestského zastupiteľstva 
neodsúhlasili dotáciu na kúpalisko. Zdôraznil, že on aj ostatní poslanci majú záujem, aby 
kúpalisko bolo prevádzkované. 
Poslanec Galaba – uviedol, že nemá pripomienky k návrhu rozpočtu Mestského 
strediska kultúry a športu. 
Poslanec Klučiar – navrhol, aby Mesto oslovilo podnikateľov alebo vyhlásilo súťaž 
uverejnením do novín, či by niekto nemal záujem prevádzkovať kúpalisko za 1 €. 
Primátor mesta – uviedol, že sa to môže vyskúšať, ale nakoľko je prevádzka kúpaliska 
stratová, tak to nevidí reálne, že sa nájde podnikateľ, ktorý by mal záujem prevádzkovať 
kúpalisko.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že mesto hľadalo alternatívu zníženia technologických 
nákladov na bazén a podľa vyjadrenia správcu kúpaliska to nie je možné. Ubezpečil, že 
vedenie mesta sa bude snažiť, aby kúpalisko bolo otvorené v nejakom režime a tiež bude 
hľadať možnosti, napríklad, že sa prenájme bazén pre deti a bude zachovaná plocha pre 
návštevníkov.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
 
Za: 15 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Škvarenina, Rumanko, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 



K bodu 12 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.3-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ . Ďalej požiadal pána Michala Grujbára, povereného riaditeľa Mestskej 
nemocnice, aby podal bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – uviedol, že otázky zo strany finančnej komisie boli 
zodpovedané. Informoval, že záväzok voči Sociálnej poisťovni od marca nenarastá, ale 
klesá a do 30.6. sa počíta s tým, že záväzok by mal byť zaplatený. Ďalej sa vyjadril 
k téme prevádzky mestského kúpaliska a navrhol v prípade, že by to bolo možné zobrať 
z príspevku Mestskej nemocnice a presunúť do Mestského strediska kultúry a športu na 
prevádzku mestského kúpaliska finančné prostriedky do 5 tis. €. 
Primátor mesta – uviedol, že je potrebné urobiť k tomu analýzu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – informoval , že na internetovom portáli sme.sk bol uverejnený 
príspevok Jozefa Latiku k návrhu rozpočtu Mestskej nemocnice, ktorý následne prečítal. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – uviedol, že si to pozrie, je možné, že sa jedná o preklep 
nakoľko sa rozpočet viackrát odovzdával a v priebehu budúceho týždňa zašle informáciu. 
Potvrdil, že je za poskytovanie príspevku pre Mestskú nemocnicu a je pravdou, že prišiel 
s nejakými návrhmi ako by mohlo Mesto ušetriť a znížiť príspevok za predpokladu, že by 
sa urobili určité kroky, napr. rekonštrukcie tepelného hospodárstva.  
Poslanec Galaba – sa spýtal, či poslanci musia rozpočet schváliť. Navrhol rozpočet 
spracovať a predložiť na finančnú komisiu. 
Ing. Szobiová – zdôraznila, že rozpočet je potrebné schváliť, pretože sú už spracované 
výkazy za I. štvrťrok. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že v návrhu rozpočtu mu chýbajú komentáre k jednotlivým 
položkám rozpočtu. Uviedol, že nerozumie odkedy začali chodiť navýšené platby, prečo 
sa neplatili odvody Sociálnej poisťovni v riadnej výške, v akej výške je momentálne 
rezerva, z ktorej sa má dlh uhradiť a aké sú mesačné príjmy a výdavky Mestskej 
nemocnice. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – uviedol, že na spomínané otázky zodpovedal na 
finančnej komisii a navrhol stretnutia poslancovi Petrovičovi, kde mu odpovie na otázky. 
Zdôraznil, že nebolo nikde povedané, že Mestská nemocnica má splátkový kalendár, do 
30.6.2013 je povinnosť zaplatiť za 7 mesiacov odvody.  
Poslanec Rumanko – sa spýtal riaditeľa nemocnice, či mali krátený príspevok z mesta 
9% a 5% v roku 2012. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – potvrdil, že v roku 2012 bol krátený príspevok Mestskej 
nemocnice s spomínanej výške. 
Poslanec Madola – sa spýtal riaditeľa nemocnice na nárast položky tovary a služby 
o 200 tis. € a čo je v tejto položke zahrnuté. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – podal vysvetlenie k otázke poslanca Madolu. 
Hlavný kontrolór – upozornil na skutočnosť, že do konca roku 2014 bude treba riešiť 



Mestskú nemocnicu a urobiť zmenu právnej formy z príspevkovej organizácie na inú 
právnu formu. 
Poslanec Lisý – mal výhradu, že mesto dáva príspevok na fungovanie Mestskej 
nemocnice a ostatní občania z okresu Zlaté Moravce sa nezúčastňujú na financovaní  
nemocnice.  
Primátor mesta – uviedol, že v roku 2010 bývalá primátorka rozposlala starostom obcí 
Požitavského regiónu list, kde ich žiadala, aby prispeli na Mestskú nemocnicu 
a starostovia sa vyjadrili, že nemajú na to peniaze. 
Poslanec Madola – uviedol, že zákon starostom zakazuje, aby peniaze z ich rozpočtu 
investovali do majetku, ktorý im nepatrí. 
Poslanec Hollý – uviedol, že by nemuseli dať peniaze do majetku mesta, ale na 
prevádzku nemocnice, ale nemajú záujem na spolufinancovanie Mestskej nemocnice. 
Pani Hlásna- uviedla, že keby bola Mestská nemocnica pretransformovaná, tak by 
starostovia okolitých obcí dali príspevok do nemocnice. 
Zástupca primátora – uviedol, že každého obyvateľa Zlatých Moraviec stojí nemocnica 
Mestskej 20 €  a spýtal sa riaditeľa nemocnice, či by mohli byť znevýhodnený občania 
okolitých obcí alebo zvýhodnený obyvatelia Zlatých Moraviec. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice – uviedol, že nakoľko sa jedná o ústavné právo 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, tak nemocnica nemá možnosť znevýhodniť 
a odmietnuť ošetrenie bez ohľadu odkiaľ pacient pochádza a žiadať od obyvateľa inej 
obce finančné prostriedky. 
Poslanec Hollý – poznamenal, že za posledných 10 rokov dalo Mesto do Mestskej 
nemocnice 100. mil. korún, z čoho mohli byť zrekonštruované cesty. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh o doplnenie predloženého uznesenia: 
ukladá riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach 
predložiť vysvetlenie k rozpočtu v časti Všeobecná nemocničná starostlivosť – Mzdy a 
odvody do najbližšej finančnej komisie 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 18 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
 
Za: 17 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



K bodu 13 
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
a 2015 (mat. č.4-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ . Ďalej požiadal Mgr. Petra Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, aby 
podal bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Mgr. Sendlai – uviedol, že mestský podnik po prvýkrát poberá príspevok z mesta, 
v minulosti fungovanie podniku riaditeľ zo svojho rozpočtu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
Za: 16 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Klučiar, Lisý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 
Nehlasoval: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 14 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom 
na roky 2014 a 2015 (mat. č.5-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal pána Branislava Vargu, povereného riaditeľa 
Technických služieb mesta, aby podal bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Branislav Varga – uviedol, že návrh rozpočtu bol predložený, upravený a boli podané 
riešenia ako s tými rozpočtom výjsť. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu  predloženému návrhu. 
 
Poslanec Petrovič – sa spýtal, že načo sú Technickým službám právne služby vo výške 
600 € mesačne. 
Riaditeľ Technických služieb – vysvetlil, že z dôvodu, že mestský podnik rieši súdne 
spory a pohľadávky. 
Poslanec Šepták – uviedol, že on poskytoval právne služby pre Mestskú nemocnicu za 
paušálnu odmenu vo výške 300 € mesačne bez ohľadu na vymožené pohľadávky. 
Navrhol, aby sa účtovalo za právne služby na základe typu vymožiteľných pohľadávok 
a malo by sa zvážiť, či je táto paušálna odmena výhodná pre mestský podnik. Uviedol 
výhrady k paušálnym odmenám za právne služby pre Technické služby, Mestskú 
nemocnicu a Mestský úrad. 
Riaditeľ Technických služieb – reagoval na výhradu poslanca Šeptáka. 



JUDr. Vozárová – sa vyjadrila k právnym službám poskytovaných Advokátskou 
kanceláriou JUDr. Cimráka pre Mestský úrad a myslí si, že suma 600 € je adekvátna 
a zodpovedá činnosti akú robí JUDr. Cimrák pre mesto. Čo sa týka právnych služieb pre 
Mestskú nemocnicu, tak JUDr. Cimrák robí pre nemocnicu okrem právnych služieb aj 
ekonomické poradenstvo. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
Za: 15 ( Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Klučiar ) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 
Zdržali sa: 1 ( Petrovič ) 
Nehlasoval: 1 ( Vicianová )  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 15 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.6-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Mariána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb 
mesta, aby podal bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Marián Tomajko – uviedol, že rozpočet na rok 2013 bol viackrát upravovaný, 
v decembri bol návrh rozpočtu pre Záhradnícke služby mesta vo výške 250 tis. €, v tomto 
roku bol navrhnutý rozpočet vo výške  200 tis. € a na februárovom zastupiteľstve bol 
navýšený poslancami o 17 tis. €. Zdôraznil, že musia platiť dlhy z minulých rokov, ktoré 
neboli oddlžené a keby boli predtým zaplatené,  tak by mestský podnik nemal 
v súčasnosti žiadny dlh. Ďalej informoval, že dnes riešil zo Sociálnou poisťovňou dlhy 
mestského podniku a dohodli sa na výške a dobe, do ktorej treba tieto dlhy zaplatiť. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
  
Poslanec Boršč – sa spýtal riaditeľa Záhradníckych služieb, že ako je to možné, že na 
hlavnú činnosť má na tento rok naplánovaných v rozpočte oproti roku 2012 menej 
o 126 700 € a čím došlo k zníženiu. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb – uviedol, že rozpočet mestského podniku bol 
prerokovaný v Mestskej rade a predložený do decembrového Mestského zastupiteľstva, 
kde nebol schválený a v tomto roku bol upravený a znížený. Rozpočet mestského 
podniku je oproti rokom 2008 – 2010 oveľa nižší, v roku 2010 o cca 80 tis. €. 
 
Za: 15 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Uhrinová, 
Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 



Zdržali sa: 1 ( Škvarenina ) 
Nehlasovali: 1 ( Babocká ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 a 2015 (mat. č.7-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Mgr. Chrenkovú, riaditeľku školy, aby podala bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Chrenková- uviedla, že rozpočet bol prerokovaný na finančnej komisii kde sa 
k rozpočtu vyjadrila, že pokiaľ bude rozpočet dodržaný a pre školský klub a školskú 
jedáleň sa budú vracať do Základnej školy príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu 
činnosti školského klubu a režijné náklady pre školskú jedáleň, tak by škola mala 
s rozpočtom vyjsť.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
 
Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, 
Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 a 2015 (mat. č.8-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal PaedDr. Röhmana, riaditeľa školy, aby podal bližšie 
informácie k predloženému návrhu. 
 
PaedDr. Röhman- uviedol, že navrhnuté finančné prostriedky vo výške 30 520 € sú 
nepostačujúce, nakoľko Základná škola musí tovary a služby pokryť prijatými 
finančnými prostriedkami z príjmu od rodičov za pobyt detí v školskom klube. Ďalej 
uviedol, že navrhnuté finančné prostriedky vo výške 31 000 € sú postačujúce.  
 



Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
 
Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, 
Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 18 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 a 2015 (mat. č.9-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Mgr. Hatiarovú, riaditeľku školy, aby podala bližšie 
informácie k tomuto bodu rokovania. 
 
Mgr. Hatiarová - podala informácie k návrhu rozpočtu. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 
 
Za: 18 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Šepták, Dubajová, Boršč, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 19 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 a 2015 (mat. č.10-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. K uvedenému návrhu nebola podaná informácia z dôvodu, že riaditeľ 
Základnej umeleckej školy sa ospravedlnil z Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu rozpočtu: 



Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká, 
Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Holý, Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:1 ( Šepták )  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 20 
Návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke 
služby mesta Zlate Moravce (mat. č.11-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – prečítal: 
 
Návrh na odvolanie pána Mariána Tomajka z funkcie riaditeľa Záhradníckych služieb 
predkladám z nasledovných dôvodov: 
 
V  hospodárení Záhradníckych služieb pod vedením pána Tomajka boli zistené 
nedostatky: 

 pán Tomajko podpísal dňa 04.10.2012 zmluvu o pôžičke, ktorou si požičal 
17.000,- Eur. Žiadny zákon ani zásady hospodárenia neumožňujú príspevkovej 
organizácii brať na seba pôžičky.  

 Navyše táto pôžička bola v účtovníctve vedená na účte 321 – ako záväzky voči 
dodávateľom napriek tomu, že sa jednalo o úver, čím došlo k skresľovaniu údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie – inak povedané Záhradnícke služby 
vykazujú nulovú výšku úverovej zadlženosti, aj keď na seba berú rôzne pôžičky. 

 Záhradnícke služby nevyplácajú zamestnancom výplatu, neodvádzajú splatné 
poistné a zamestnancom nepreplácajú dovolenku v prípade skončenia pracovného 
pomeru. 

 Záhradnícke služby dlžia na dani z pridanej hodnoty, ktorú vybrali od 
odberateľov, túto si ponechali a riadne neodviedli štátu. 

 Ku dňu 31.03.2013 Záhradnícke služby celkovo dlžia 332.888,66 Eur (čo je vyše 
10 miliónov korún), z čoho cca 309.000,- Eur je po lehote splatnosti (čo je 93 %). 
Dlžné poistné a nezaplatené dane tvoria cca 91.000,- Eur. 

 Záhradnícke služby nepodnikajú vôbec žiadne kroky na zvrátenie tejto kritickej 
situácie. Treba zdôrazniť, že nalievanie peňazí obyvateľov mesta Zlaté Moravce 
do tejto čiernej diery nie je riešením. 

 majetok zverený tejto organizácii je devastovaný a organizácia neplní predpisy 
o BOZP ako ani ochrany životného prostredia. 

 
Ďalej mestský podnik Záhradnícke služby má už dlhšiu dobu zablokované všetky účty. 
Tieto účty zablokovali exekútori, nakoľko tento podnik  má nedoplatok voči Sociálnej 
poisťovni vo výške 4.664,47 eur a voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 
3.382,70 eur.  O tom, že boli začaté exekúcie vedel pán Tomajko už dlhšiu dobu, pričom  
vôbec nikoho neinformoval a o tak závažnej situácii som sa dozvedel iba včera. Tieto 



skutočnosti zamlčal aj hlavnému kontrolórovi. V dôsledku nečinnosti pána Tomajka 
vznikli podniku a mestu ďalšie trovy exekúcie, ktoré  v konečnom dôsledku zaplatia 
občania a ktoré, ak by pán Tomajko vzniknutú situáciu riešil alebo minimálne oznámil, 
nemuseli predstavovať sumu cca 2.400,- eur. 
Z dôvodu blokácie všetkých účtov Záhradníckych služieb sme museli včera riešiť výplatu 
miezd zamestnancom Záhradníckych služieb v spolupráci  s pracovníkmi Mestského 
úradu. Tieto mzdy sme ľuďom vyplácali tu na Mestskom úrade.  

 
To, že sú Záhradnícky služby v takejto situácii je plne na zodpovednosti ich riaditeľa. 
Pán Tomajko zastáva túto funkciu už viac ako 21 rokov a výsledky hospodárenia svedčia 
o katastrofálnom riadení tohto podniku. Pokračovanie v doterajšom hospodárení 
Záhradníckych služieb je pre mesto neprípustné. 
 
Na túto situáciu som ako primátor upozorňoval už dávnejšie. Opakovane som navrhoval 
zlučovanie a ozdravovanie podnikov, čo ste vy poslanci nikdy nepodporili. A toto je 
výsledok. Nielen, že ste nepodporovali ozdravovanie podnikov, ale ste sa o podnik 
Záhradnícke služby ani nikdy nezaujímali. V žiadnej vašej interpelácii za posledné 
obdobie ste sa pána Tomajka na situáciu v podniku nespýtali, ani ste ho k žiadnej 
problematike neinterpelovali. Ostatné podniky Vás zaujímali, ale práve Záhradnícke 
služby, kde si situácia najhoršia, ste akoby nevideli. Prečo???? 
Časť zodpovednosti je páni poslanci preto aj na vašich pleciach. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že začiatkom roka mesto prebralo od Záhradníckych služieb 
niektoré budovy, ktoré boli dovtedy v nájme Záhradníckych služieb a na základe 
prebratej  účtovnej evidencie podniku sa zistili závažné skutočnosti. Jedným z 
nedostatkom bolo, že si mestský podnik požičal 17 000 € bez toho, aby o tejto pôžičke 
informoval primátora mesta a tiež avizoval kritickú situáciu vo financiách. Spomínaná 
pôžička nebola správne zaúčtovaná, čím bol v konečnom dôsledku skreslený výsledok 
hospodárenia podniku.  Ďalej boli zistené ďalšie záväzky podniku, ktoré sú v závratných 
sumách a predstavujú ročný príspevok z mesta. Záhradnícke služby mesta majú 
zablokované všetky účty z dôvodu vedenej exekúcie zo strany Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne a Sociálnej poisťovne. Informovala, že včera riešili  vyplatenie miezd pre 
zamestnancov podniku na základe čoho zistili, že pán Tomajko neinformoval vedenie 
mesta, že má zablokované účty z dôvodu exekúcie. Zdôraznila, že ide o veľmi závažné 
informácie a zo strany riaditeľa Záhradníckych služieb je nezodpovedné keďže o nich 
neinformoval zriaďovateľa mestského podniku.  
Ing. Szobiová – uviedla, že ku kontrole účtovníctva mestského podniku je oprávnený 
hlavný kontrolór a audit. Potvrdila slová právničky MsÚ a doplnila, že mali pripravený 
výber hotovosti vo výške  10 829 € na čisté mzdy zamestnancov mestského podniku 
a banka strhla sumu 3 800 € v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zvyšná časť 
finančných prostriedkov na mzdy bola vyplatená z pokladne MsÚ. Dodala, že mesačné 
mzdy a odvody vychádzajú 16 800 € na hlavnú činnosť organizácie, rozdiel je vo výške 
1 200 € na hlavnú činnosť – prevádzku, čo je nepostačujúce.  
 
JUDr. Vozárová – ďalej informovala o liste od exekútora – upovedomenie o začatí 
exekúcie, ktorý bol Záhradníckym službám doručený dňa 28.3.2013 a to na vykonanie 



exekúcie voči oprávnenému - Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde predbežné trovy 
exekúcie boli vyčíslené na 570 €. Keďže pán riaditeľ o tejto situácií neinformoval, tak 
trovy exekútora sú vo výške 1 100 € a bude ich platiť mesto. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb – sa vyjadril k nedostatkom v hospodárení 
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe do 
13. MsZ k návrhu primátora mesta na odvolanie riaditeľa mestského podniku 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
V areáli Viničnej ulici sa nachádza viac podnájomníkom, z ktorých niektorí dlhodobo 
neplatili a neplatia zálohy za služby, čo spôsobilo nedostatok financií na úhradu 
dodávateľských faktúr /plyn/. Nakoľko týchto neplatičov nebolo možné odpojiť a aby 
nedošlo k odpojeniu celého areálu firma Elektrosystémy, ktorá je najväčším nájomníkom 
tohto areálu, sa podujala poskytnúť zálohu za služby, nakoľko pri ročnom vyúčtovaní za 
služby Elektrosystémy majú nedoplatok za odobraté služby /plyn, elektrická energia, 
kúrenie, strážna služby a zrážkové vody/. Financie sme prijali ako náš záväzok voči tejto 
firme a pri ročnom zúčtovaní za služby sme vzájomným zápočtom záväzok znížili. 
Financie boli vedené v účtovníctve, neboli prijaté načierno a vykazujeme ich v súpise 
záväzkov, ako aj v inventarizácii záväzkov. Po vyúčtovaní služieb za kuričov 
a strážnikov zostatok nášho prípadného záväzku bude uhradený firme Elektrosystémy po 
vzájomnej dohode.  
Termín výplaty v danom mesiaci zamestnancov je k poslednému dňu nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, čo sa dodržiava, okrem mesiaca august 2012, t.j. nejedná sa 
o opakované nevyplácanie miezd zamestnancom, evidencia termínu vyplatených miezd je 
evidovaná v pokladničnej knihe. V mesiaci marec 2013 za mesiac február neboli celé 
mzdy vyplatené len zamestnancom správy podniku – t.j. THP nakoľko posledné dni 
29.3., 30.3. a 31.3.2313 boli dňami pracovného pokoja. 
Zamestnancom pri žiadosti o skončenie pracovného pomeru v zmysle § 67 ZP je 
umožnené počas výpovednej doby čerpať nevyčerpanú dovolenku, v prípade skončenia 
pracovného pomeru dohodou, končia pracovný pomer až po jej vyčerpaní. K dnešnému 
dňu neevidujeme žiadne žiadosť zamestnanca o preplatení nevyčerpanej dovolenky ku 
dňu skončenia pracovného pomeru. 
Čo sa týka úhrady poistného v roku 2013 nám bol zamietnutý splátkový kalendár SP 
nakoľko sa nám nepodarilo uhradiť bežné splátky poistného včas na konci roku 2012, 
splátky sme uhrádzali s omeškaním, lebo už v roku 2011 bol rozpočet nižší o cca 50 000,- 
EUR a v roku 2012 bol príspevok krátený 2x celkom o čiastku 34.072,- EUR. Nevzdali 
sme to, ale podnikáme ďalšie kroky na dohodnutí sa so SP. 
V prípade, že by bol podnik dostal tieto finančné prostriedky bol by mal k 31.12.2012 
vyrovnané dĺžne poistné, ako aj záväzky voči daňovému úradu. Viac krát sme o tejto 
skutočnosti informovali finančnú komisiu. 
Všetky príjmy, ktoré občania platia v hotovosti za pohrebné služby sú povinné 
predavačky pohrebníctva, /čo majú uvedené aj v náplni práce/, blokovať cez fiškálnu 
pokladňu následne sú odvádzané do pokladne podniku. O všetkých odvedených tržbách 
predavačiek pohrebníctva a kvetinárstva je vedená ich riadna evidencia a všetky tieto sú 
zaevidované a následne zaúčtované. Pohrebná služby a kvetinárstvo tvoria podnikateľskú 
činnosť podniku. Z týchto financií sú platené predavačky. Čo sa týka príjmu 
cintorínskych poplatkov tiež prebiehajú cez fiškálnu pokladňu predajne a sú použité pre 



potreby cintorínov v Zl. Moravciach, Chyzerovciach a Prílepoch. 
Čo sa týka anonymného podnetu bolo zistené, že v účtovníctve nie sú zachytené všetky 
príjmy, ktoré občania platia v hotovosti pri pohreboch, čo je absurdné tvrdenie, lebo 
každému pozostalému sa dáva riadny doklad o vyúčtovaní pohrebu a ktorý je riadne 
zaúčtovaný. 
Tržby za upomienkové predmety, suveníry a propagačný materiál v TIK –u prebiehajú 
taktiež cez fiškálnu pokladňu. 
Poplatku za pílenie stromov náš podnik nevyberá – v prípade opilovania vypilovania 
stromov žiadateľov /občanov mesta/ poplatku na základe rozhodnutia Mesta sú platené 
do pokladne Mestského úradu a nie do pokladne podniku. Vypiľovaní je veľmi veľa 
počas roka a sú značne nákladné. 
Kosenie zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, ale v naliehavých prípadoch 
dodávateľským spôsobom na určitú, konkrétnu plochu, začíname v apríli a končíme až 
pred prvým novembrom. Technické služby nemuseli nikdy nás suplovať, hoci spolupráca 
s technickými službami je na dobrej úrovni /plošina a pod./ 
Majetok, ktorý bol v zmysle nájomnej zmluvy prenajatý Záhradníckym službám /areál na 
Viničnej ul., nájom za prenajaté priestory bol príjmom mesta nie Záhradníckych služieb/ 
a jednotliví nájomníci v zmysle zmlúv o prenájme boli povinní zabezpečovať poriadok 
v prenajatých priestoroch, nielen v budovách, ale udržiavať aj voľné plochy priestoru, 
ktoré sú súčasťou prenájmu. Záhradnícke služby nemohli predsa prikazovať čo môžu mať 
vonku uskladnené a čo nie, aj napriek tomu sme ich viackrát písomne upozornili na 
dodržiavanie poriadku na dvore, niekoľkokrát sme im aj pracovníkov a odvoz 
nepotrebného odpadu na multikáre. V januári 2013 boli tieto priestory v zmysle príkazu 
primátora mesta odovzdané a následne prevzaté pracovníkmi mesta Zlaté Moravce, ako 
priestory tak i celá dokumentácia. 
BOZP je zabezpečovaná externým dodávateľom bezpečnostnotechnických služieb 
v zmysle zmluvy o zabezpečení odborných činností, technickom PO Ing. Františkom 
a každý nájomca je povinný zabezpečiť si samostatne BOZP a PO. 
Pre naše mesto pracujeme nie jeden rok, ale vyše dve desiatku rokov a čo od nás žiadali 
štatutári mesta sme vždy vykonali aj keď sme to nemali rozpočtované, ale bola nám to 
dané ako úloha, ktorú treba splniť, preto sme nikdy neodmietli, lebo sa jedná 
o obyvateľov nášho mesta. Hospodárnejšie financie vynakladať už nevieme, máme 
zastaralý vozový park a všetky objekty si sami udržiavame a opravujeme. Preto sa nás 
veľmi dotklo, že je uvedená veta, že nalievanie peňazí do tejto čiernej diery nie je 
riešením. Asi sa pozabudlo na to, čo opakujeme už niekoľkokrát koľko sme peňazí na 
rôzne rekonštrukcie, parkov, kultúrnych pamiatok a pod. vynaložili a získali sme aj rôzne 
granty na tieto úpravy. My nelamentujeme, ani sme v minulých rokoch nelamentovali, 
ale na vzniknutú situáciu musíme poukázať, aby sa nepovedalo, že sme na situáciu 
nepoukázali. Len napr., že bol navrhnutý rozpočet vo výške 250 000,- EUR, čo je suma 
nižšia oproti rokom 2008, 2009, 2010 a v decembri 2012 nebol schválený, ale už v roku 
2013 bol navrhnutý nižší o 50 000,- EUR. Snažíme sa aby naše mesto vyzeralo na úrovni, 
zabezpečujeme jesennú výsadbu, jarnú, letnú výsadbu, opiľovanie stromov, kosenie, 
prevádzkovanie fontány, údržbu detských ihrísk, opravu mestského mobiliáru, v roku 
2012 sme doplnili mesto novými lavičkami, smetnými košmi, kde bola najnutnejšia 
potreba a mnoho iných akcií, o ktorých sme už viackrát hovorili. 
Podotýkam, že nášmu podniku sme sa venovali veľmi zodpovedne podľa finančných 



možností sme zabezpečovali služby vo verejnom záujme a sme sa neobohatili ani o jeden 
cent pre vlastnú potrebu. /nevyplácame si odmeny, trináste platy, nezvyšujeme mzdy/ 
Nikde nie je napísané, že riaditeľom ZS musím byť ja, ale si myslím, že pre toto mesto 
som urobil, to čo bolo v mojich silách, nepoberám dôchodok, a keď si to niekto praje, tak 
v rámci ZS môžem vykonávať hocijakú prácu, nerobí mi to problém, ale obviňovať ma 
zo finančnej situácie, za ktorú nemôžem a pretrváva počas celých 20 rokov je neseriózne 
a som tým dotknutý. Napriek tomu si myslím, lebo v ľuďoch som videl len dobré 
vlastnosti, že nebolo to tak myslené, ako to bolo napísané. 
 
Primátor mesta – poďakoval pánovi Tomajkovi za jeho príspevok. 
 
JUDr. Vozárová – prehovorila pánovi Tomajkovi, že nikto mu nechce jeho snahu 
a dobrú vôľu spochybňovať, ale výsledky hospodárenia mestského podniku sú 
katastrofálne.  Zdôraznila, že riadiaci pracovník musí mať manažérske schopnosti, 
ekonomické vedomosti a iné zručnosti. Spýtala sa pána Tomajku, že prečo neukončil 
podnájomnú zmluvu voči neplatičom energií na ulici Viničnej, taktiež nevie ani o jednom 
návrhu, ktorý by podal na súd na vymáhanie nedoplatkov. Ďalej boli zistené veľké 
nedoplatky na odvodoch za daň z pridanej hodnoty, ktorú je potrebné odviesť, zistili sa 
nesprávne zaúčtovania, ktoré sú trestným činom. Upozornila, že ide o veľmi závažné 
pochybenia, ktoré majú trestnoprávnu zodpovednosť. A pokiaľ zriaďovateľ, v pozícii 
primátora mesta na takéto zistenia prišiel je povinný podať trestné oznámenie, pretože 
neoznámenie takýchto závažných skutočností je trestným činom.  
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb – reagoval na právničku MsÚ a uviedol, že v prípade 
pána Porubca, ktorý kradol elektrickú energiu zo Župného domu, bola táto skutočnosť 
nahlásená, bol z toho súd a pán Porubec bol odsúdený a musel zaplatiť. Dodal, že o tejto 
situácii informoval aj na porade, čo je aj v zápise. 
Ing. Szobiová – informovala, že Záhradnícke služby majú evidované pohľadávky vo 
výške 14 700 € a evidované záväzky 509 500 € z dodávateľských vzťahov. Podotkla, že 
čo sa týka zníženiu príspevku, tak ten bol znižovaní všetkých príspevkovým 
organizáciám.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu: 
 
Poslanec Galaba – sa spýtal primátora mesta, že čo sa zmení odvolaním pána Tomajku. 
 
Primátor mesta – uviedol, že s pánom Tomajkom sa pozná dlhé roky, ale ako manažér 
a riaditeľ mestského podniku nezvláda riadenie. Podľa jeho názoru by mali byť 
Záhradnícke služby zlúčené s Technickými službami pod vedením schopného manažéra, 
ktorý má skúsenosti a robil v komunálnej sfére. 
Poslanec Boršč – uviedol výhrady voči obvineniam na pána Tomajku a výhradu, že nikto 
z mesta a ani právnička MsÚ mu nepomohla pri riešení spomínaných nedostatkov. 
JUDr. Vozárová – reagovala, že nie je pravdou, čo povedal poslanec Boršč a uviedla, že 
pokiaľ ju zo strany pracovníkov Záhradníckych služieb požiadali o právnu  pomoc alebo 
skontrolovanie návrhov zmlúv a dodatkov, tak vždy im pomohla hoci nie je zamestnanec 
Záhradníckych služieb a nie je zato platená. Taktiež aj Ing. Szobiová im bola nápomocná 



v prípade ekonomických problémov. 
Poslankyňa Dubajová – požiadala občanov mesta, aby zhodnotili prácu riaditeľa 
Záhradníckych služieb. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o udelení slová občanom: 
 
Za: 18 ( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že návrh na udelenie slova bol schválený. 
 
Pani Hlásna – vyjadrila podporu pánovi Tomajkovi po morálnej, pracovnej a po 
historickej stránke keby nebolo Tomajku, nikto by nevedel o Zlatých Moravciach. 
Pani Kováčová – uviedla, že pán Tomajko je čestný človek a prekvapila ju táto situácia 
a chybu dáva hlavnému kontrolórovi. Je potrebné hľadať riešenie, pretože pán Tomajko 
si to nezaslúži. 
Primátor mesta – reagoval, že nikto nechce dehonestovať jeho osobu, ale na kritickú 
situáciu v Záhradníckych službách doplácajú občania Zlatých Moraviec. 
Hlavný kontrolór – sa vyjadril, že s riaditeľom Záhradníckych služieb sa rozprával 
o tejto situácii veľa krát a skúsili to riešiť. Prekvapila ho však exekúcia mestského 
podniku. Ďalej podotkol, že v návrhu na odvolanie mu chýba, že kto prevezme funkciu 
riaditeľa a kde mesto zoberie financie, ktoré budú riešiť tento závažný problém. Taktiež 
upozornil, že neodvádzanie odvodov na zdravotné, sociálne poistenie a nedovedenie dane 
je trestným činom.  
Poslanec Rumanko – návrh na odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb nazval 
„popravou Tomajku“. Uviedol, že sa jedná o dlhodobú záležitosť, pán Tomajko 
informoval a neustále poukazoval na tento problém a je možné, že zlyhal aj faktor 
manažovania mesta a taktiež o tejto  situácií vedel aj bývalý prednosta MsÚ pán Jamrich 
a tiež bola o tom informovaná aj finančná komisia. Očakával, aby v tom čase zareagoval 
prednosta, kde by boli zanalyzovali situáciu za správnu a tak by si predstavoval postup 
manažovania v rámci mesta. Uviedol, že Technické služby mesta, Službyt a Mestské 
nemocnica majú štandardnú právnu pomoc a prečo nemali Záhradnícke služby svojho 
právnika, ktorý by sa s týmto zaoberal. Pokiaľ dochádzalo dlhodobo k pohľadávkam, si 
myslí, že malo na to reagovať mesto, ktoré má právnu zodpovednosť. Prehovoril 
riaditeľom mestských podnikov, či pri rozpočte Záhradníckych služieb a pri technických 
vymoženostiach mestského podniku by dokázali robiť zázraky. Opätovne požiadal 
k prehodnotenie situácie v Záhradníckych služieb a nájdenie možností, ako pomôcť 
riaditeľovi podniku.  
 
Poslanec Šepták – vyjadril úctu riaditeľovi Záhradníckych služieb. Uviedol, že pred 
dvoma týždňami bol zverejnený článok v Nitrianskych novinách, v ktorom bol pán 
Tomajko vykreslený ako najhorší človek v Zlatých Moravciach a tiež boli v článku 
uvedené informácie o závažných skutočnostiach a podaní trestného oznámenia. 
 



Poznamenal, že najskôr bolo niečo zverejnené pre širokú verejnosť bez toho, aby bol 
predtým návrh na odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb prerokovaný s riaditeľom 
podniku, prerokovaný v nejakej komisii a v Mestskej rade. Predpokladal, že sa o tom 
bude hovoriť na Mestskej rade a budú k tomu vysvetlené dôvody. Spýtal sa, prečo sú 
poslanci postavení pred tak závažnú vec, akou je odvolanie riaditeľa mestského podniku. 
Uviedol, že osobne sa nemôže stotožniť s takýmto postupom a s tým aké sa našli chyby 
a čo všetko sa udialo, hoci bolo povedané, že nejde o otázku polroka, roka, pretože sa 
problémy hromadili a muselo sa o týchto veciach vedieť. Ďalej uviedol, že od začiatku 
bol za transformáciu mestských podnikov, pretože mestských podnikov je zbytočne veľa, 
ale bohužiaľ sa nepristúpilo ku transformácii. 
 
Poslanec Hollý – uviedol, že si nepamätá, žeby za posledných 20 rokov mesto nekvitlo, 
nebolo pokosené a starostlivosť pána Tomajku o mesto Zlaté Moravce je nadštandardná. 
Pamätá si, že pán Tomajko na kritickú situáciu mestského podniku a na vzájomné 
pohľadávky medzi podnikmi upozorňoval aj v minulom volebnom období na finančnej 
komisii a svedčia o tom aj zápisy z finančných komisií. 
Poslanec Tonkovič – uviedol, že zlú situáciu mestského podniku spoznal ako 
zamestnanec Záhradníckych služieb kde 5 rokov pracoval, viackrát vyzýval 
a upozorňoval pri zostavovaní rozpočtu, že situácia v podniku je neúnosná a likvidačná 
z dôvodu zastaralej techniky a nízkych vstupov. Dodal, že nepozná v Moravciach 
človeka, ktorý toľko času venuje službám mestu ako Marián Tomajko.  
 
Poslanec Petrovič – uviedol, že mesto načas nepošle dotáciu, aby bolo zle na človeka, 
ktorý sa roky stará o mesto a pripadá mu to tak, že dotácia sa nepošle načas z dôvodu, 
aby sa  odstránil niekto, kto stojí na ceste nejakých kšeftov. Myslí si, že pán Tomajko 
robí toho veľmi veľa a z jeho strany má určite podporu. Ďalej si myslí, že mestské 
podniky bude potrebné zlúčiť, ale nie za takých okolností ako chce vedenie mesta. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že mestským podnikom – Záhradnícke služby, Technické 
služby, Mestská nemocnica bolo zobratých 14 %  z ich rozpočtu a spýtal sa kde sa použili 
ušetrené finančné prostriedky. Dodal, že sa na to spýta v rámci interpelácie. 
Ing. Szobiová – vysvetlila, že spomínaných 14 % neprišlo do príjmov mesta z dôvodu, 
že sa nenaplnil rozpočet, boli nižšie podielové dane, ostatné dane a poplatky a z dôvodu, 
aby mesto neskončilo v rozpočtovom schodku, tak sa upravil rozpočet. Reagovala na 
príspevky poslancov, že sa hovorí o niečom inom ako ekonomike a hospodárení 
s finančnými prostriedkami  a zdôraznila, že podnik nemôže hospodáriť tak, že každý 
mesiac vyrába ďalšiu stratu.  
Poslanec Boršč – reagoval na znižovanie príspevkov mestským podnikom a spýtal sa, že 
podľa akého kritéria sa postupovalo.  
Zástupca primátora – vysvetlil, že Záhradnícke služby prenajímali majetok a mali 
z toho príjem. 
Poslanec Lisý – uviedol, že Tomajko je jediný riaditeľ mestského podniku zvolený 
Mestským zastupiteľstvom a taktiež je zásadne proti, aby za takýchto okolností bol 
odvolaný riaditeľ a navrhol, aby mesto urobili kroky na odstránenie nedostatkov 
Záhradníckych služieb. 
Poslanec Klučiar – uviedol, že nebude za odvolanie pána Tomajku nakoľko predložil 
a podrobne argumentoval obvinenia voči jeho osobe. Je za to, aby sa hľadali riešenia 



a spôsob ako veci, ktoré sa stali dať do poriadku a nájsť finančné zdroje a vyriešiť 
krízové situácie.   
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na odvolanie Tomajku: 
Za: 1 ( Škvarenina ) 
Proti: 14 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Hollý, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Zdržali sa: 3 ( Uhrinová, Hritz, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 21 
Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č.3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou 
samosprávou (mat. č.13-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že návrh dodatku VZN bol pripravený na základe 
odporúčania NKÚ, ktorý robil kontrolu na meste s tým, aby sa zosúladil text tohto VZN 
s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o obecnom zriadení.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu: 
 
Za: 13 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz ) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 ( Hollý, Vicianová, Záchenský, Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 22 
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície (mat. č.14-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
 



JUDr. Vozárová – uviedla, že návrh dodatku je predložený mestskému zastupiteľstvu 
z dôvodu, že v januári bol doručený mestu protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej polície, ktorý vyčítal určité 
nedostatky  v tomto VZN. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.2.2013 
vyhovelo protestu prokurátora mestské zastupiteľstvo. Na základe tohto bol pripravený 
dodatok č. 2 k VZN, ktorým sa vypúšťajú všetky ustanovenia VZN, ktoré riešia 
organizačný poriadok Mestskej polície, s tým, že vo VZN zostane iba informácia, že bola 
zriadená Mestská polícia v Zlatých Moravciach a súčasne sa navrhuje zmeniť názov na 
VZN mesta o zriadení Mestskej polície. Ostatné veci týkajúce sa organizácie Mestskej 
polície navrhuje riešiť organizačným poriadkom Mestskej polície, o ktorom sa bude 
rokovať v ďalšom bode.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič. Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti:0  
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 23 
Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.15-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – vyjadril názor väčšiny poslancov k návrhom na zrušenie VZN, že im 
vadí, že v predloženom materiáli je návrh na zrušenie VZN, ale podľa nich by mal byť 
návrh na zmenu VZN ako to ukladá zákon a citoval z dôvodovej správy:  
Podľa  § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov: 
Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  Ďalej požiadal o vysvetlenie.  
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že v spomínaných návrhoch na zrušenie VZN bola veľa 
prokurátorských vytknutí, že je vhodné ich zrušiť a prijať nové VZN. Prokurátor 
navrhuje VZN vzhľadom na skutočnosti uvedené v proteste zrušiť a nahradiť novým, 
ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Boršč – sa spýtal, či sa musí dnes toto VZN zrušiť a mesto zostane bez VZN. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že nakoľko bolo zo strany prokurátora napadnuté spomínané 
VZN a nevie si predstaviť spôsob, akým by sa sankcionovali ľudí za porušenie VZN, 
ktoré nie je v súlade so zákonom.  
Poslanec Madola – upozornil na skutočnosť, že ak sa zruší VZN, tak sa zoberú 
akékoľvek práva Mestskej polície. 
Náčelník Mestskej polície – vysvetlil, že zrušením tohto VZN sa nezoberú práva 
Mestskej polície, nakoľko dodržiavanie podmienok držania psov rieši Mestská polícia 
zákonom o priestupkoch a zákonom, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že je zákon č. 282/2002, ktorý ustanovuje podmienky 
držania psov a presne špecifikuje skutkové podstaty priestupkov a možnosti obce ukladať 
sankcie. 
Poslanec Hollý – sa spýtal na zrušenie VZN, ktoré nebolo schválené trojpätinovej 
väčšinou poslancov. 
JUDr. Vozárová – podala vysvetlenie. 
Poslanec Galaba – sa spýtal, že čo sa stane keď poslanci neschvália zrušenie VZN. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že pokiaľ sa nezruší nezákonný  predpis, tak prokurátor 
má právo podať na súd žalobu, aby určil, že VZN je v rozpore so zákonom a rozhodnutím 
súdu prestane byť platné VZN a mesto bude mať určitú lehotu, aby prijalo nové VZN. 
 
Poslanec Madola – navrhol doplniť do uznesenia: „ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť 
do najbližšieho MsZ nový návrh VZN“. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacou návrhu poslanca Madolu: 
 
Za: 18 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Škvarenina, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na zrušenia VZN: 
 
Za: 17 (Chládek, Záchenský, Boršč, Škvarenina, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti:0 
Zdržali sa:1 ( Rumanko ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



K bodu 24 
Návrh na zrušenie  VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.16-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh na zmenu uznesenia. 
 
Poslanec Madola – podal návrh na doplnenie uznesenia: „ ukladá prednostovi MsÚ 
pripraviť do najbližšieho MsZ návrh nového VZN“. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Madolu: 
 
Za: 18( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na zrušenia VZN: 
 
Za: 18( Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25 
Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste   Zlaté Moravce (mat. č.17-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Madola – podal návrh na doplnenie uznesenia: „ ukladá prednostovi MsÚ 
pripraviť do najbližšieho MsZ návrh nového VZN“. 
 
 
 



Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Madolu: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na zrušenia VZN: 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26 
Návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta   Zlaté Moravce (mat. č.18-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Poslanec Madola – sa spýtal JUDr. Vozárovej, že v dôvodovej správe je napísané, že 
v súčasnom období bola riešená problematika VZN upravujúcich požívanie 
alkoholických nápojov na verejnosti aj na pôde Národnej rady SR. V najbližšom období 
bude vhodné prijať nové VZN, ktoré bude v súlade s novou právnou úpravou a požiadal 
o vysvetlenie. 
 
JUDr. Vozárová – podala vysvetlenie. 
 
Poslanec Madola – podal návrh na doplnenie uznesenia: „ ukladá prednostovi MsÚ 
pripraviť do najbližšieho MsZ návrh nového VZN“. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Madolu: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Vicianová, Petrovič, Klučiar ) 
Proti:1 ( Lisý ) 
Zdržali sa:0 



Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na zrušenia VZN: 
 
Za: 14( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Klučiar ) 
Proti:1 ( Lisý )  
Zdržali sa:1 ( Petrovič ) 
Nehlasovali: 2 ( Škvarenina, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27 
Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. ..../2013 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(mat. č.19-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby, aby podal 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28 
Návrh na  schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. ..../2013 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp (mat. č.20-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby, aby podal 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 



Bc. Nociar – uviedol, že podľa § 36 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. obec vydáva 
všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. Na základe upozornenia prokurátora z dôvodov nedostatkov pri výkone 
verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií prokurátor 
navrhol prijať toto VZN.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 29 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach (mat. č.21-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby, aby podal 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar – uviedol, že návrh na zrušenie uznesenia je predkladaný z dôvodu, že 
príspevok mesta Zlaté Moravce za odvoz fekálií v častiach mesta Zlaté Moravce 
a mestskej časti Prílepy, v ktorých nie je vybudovaná kanalizácia bol schválený 
v predchádzajúcom uznesení. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



K bodu 30 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 (mat. 
č.22-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že ide o informáciu, ktorá sa týka účelovo určených finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskeho sociálneho fondu a grantov, ktoré boli 
poskytnuté Mestu s účelovým určením.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo MsZ na vedomie. 
 
 
K bodu 31 
Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 
(mat. č.23-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že návrh na zmenu bežného rozpočtu bol prerokovaný vo 
finančnej komisii a podala informácie o: 
 
I. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 72: 

312  Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ       
  + 1.165,00 €  
312  Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri ZŠ         
  + 4.270,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 72: 
PR 9.7    FK 09.6.0.1.   633 Tovary a služby – pre ŠJ pri MŠ    + 
1.165,00 € 
PR 9.8    FK 09.6.0.1.   640 Transfery – pre ŠJ pri ZŠ     + 
4.270,00 €  



Zdôvodnenie: 
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť 
rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté z úhrad stravy a tieto sa neplánovali 
v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň 
zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ ako aj transfer ZŠ 
pre školské jedálne.     
 

II. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
223002 Poplatky za MŠ – príspevky od rodičov pre MŠ          + 
7.392,00 €  
223002 Poplatky za ŠKD – príspevky od rodičov pre ŠKD pri ZŠ         
 + 2.307,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   633 Tovary a služby – pre MŠ     + 
7.392,00 € 
PR 9.6    FK 09.5.0.      640 Transfery – pre ŠKD pri ZŠ    
 + 2.307,00 € 
   
Zdôvodnenie: 
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť 
rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté od rodičov a tieto sa neplánovali 
v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň 
zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre MŠ ako aj transfer ZŠ pre 
školské kluby detí.     
 

III. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 131C: 
453  Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - ZOS         
 + 11.520,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C: 
PR 10.2    FK 10.2.0.1.   637 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov za ZOS + 
11.520,00 € 
   
Zdôvodnenie: 
V súlade so zmluvou s MPSVaR SR o poskytovaní sociálnych služieb v ZOS na rok 
2012 bolo Mesto povinné za neobsadené miesta v ZOS vrátiť príspevok 
poskytovateľovi. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmových 
finančných operácií a zároveň zvýšením výdavkovej časti rozpočtu.     
 

IV. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 131C: 
292017 Ostatné príjmy – z vratiek (nevyčerpané dotácie zo ŠR od n.o. Úsmev) 
 + 40.320,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 131C: 
PR 10.5    FK 10.2.0.3.   637 Vratky – vrátenie nevyčerpaných prost. za n.o. Úsmev 
 + 40.320,00 € 
   
Zdôvodnenie: 



V súlade so zmluvou s MPSVaR SR na zabezpečenie poskytovania sociálnych 
služieb pre neverejných poskytovateľov (n.o. Úsmev a n.o. Nádej) na rok 2012 bolo 
Mesto povinné za neobsadené miesta v týchto zariadeniach vrátiť príspevok 
poskytovateľovi. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením v príjmovej 
ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.     
 
 

V. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 1.3  FK 01.1.2.      637  Finančná a rozpočtová oblasť – služby (zrážka dane)  -  
1.635,00 € 
  PR 11.1  FK 01.1.1.6.   642  Výdavky obce – na odchodné, nemocenské dávky 
  + 1.635,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu 
nerozpočtovania položiek (odchodné, nemocenské dávky), pričom sa nemenia 
výdavky schváleného rozpočtu. 
 
 

VI. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 5.1  FK 03.1.0.   611  Policajné služby – mzdy     -  
325,00 € 
  PR 5.1  FK 03.1.0.   642  Policajné služby – na nemocenské dávky   
 + 325,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Zmenu v rozpočte navrhujeme presunom medzi položkami z dôvodu 
nerozpočtovania položky (nemocenské dávky), ktorá je aj v rámci programu 
Bezpečnosť, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu. 
 
 

VII. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.2  FK 09.1.2.   632   Školský úrad – telefónne poplatky   -   
200,00 € 
PR 9.2  FK 09.1.2.   633   Školský úrad – materiál      -   
350,00 € 
PR 9.2  FK 09.1.2.   637   Školský úrad – služby (strava, prídel do soc.fondu) 
 +  550,00 € 
Zdôvodnenie: 
Zmenu v rozpočte navrhujeme z dôvodu posúdenia výdavkov podľa ekonomickej 
klasifikácie v rámci programu Vzdelávanie a podprogramu Spoločný školský úrad 
presunom medzi položkami, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu. 
 
 
 
 



VIII. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   637  Služby (komunitná sociálna práca – zálohy na projekty)  -  
1.510,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   611  Mzdy (komunitná sociálna práca - spolufinancovanie) +     
900,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   621  Poistné do VšZP (kom.soc.práca – 
spolufinancovanie) +       90,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   625  Poistné do soc. poisťovne (kom.soc.práca – 
spolufin.) +     220,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   631 Cestovné náhrady (komunitná sociálna práca – 
spolufinan.) +       50,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   632  Komunikácie-telefón,internet (kom.soc.práca – 
spolufin.) +     200,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   633  Materiál  (kom.soc.práca – spolufinancovanie) 
 +       50,00 € 
   
  PR 1.6 FK 04.1.2.   637  Služby (aktivačná činnosť – strava, prídel do SF) 
  -     100,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   631  Cestovné náhrady (aktivačná činnosť - 
spolufinancovanie) +       30,00 € 
  PR 1.6 FK 04.1.2.   633  Materiál (aktivačná činnosť - spolufinancovanie) 
 +       70,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Mesto sa na projektoch zamestnanosti spolupodieľa 5% kofinancovaním. 
Z uvedeného dôvodu  navrhujeme presun medzi položkami podľa ekonomickej 
klasifikácie v rámci schváleného rozpočtu na uvedené projekty v podprograme 
„Sociálna inklúzia a zamestnanosť“.   

 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 32 
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
4/2013 (mat. č.24-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – podala informácie o: 
 

 
IX. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 

233   Príjem z predaja pozemkov        
+ 29.215,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
PR 6.4   FK 06.3.0.   716   Projektová dokumentácia – Zelená ulica - vodovod         
    +    660,00 € 
PR 7.2   FK 04.5.1.   716   Cestná doprava – PPD úprava križovatky ciest  
    + 7.740,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   721   Rozvoj obcí – Transfer ZŠ Mojmírova (rekonštrukcia 
tep.kanála)    + 9.065,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   716   Rozvoj obcí – PPD ZŠ Mojmírova (rekonštrukcia ÚK) 
    +    450,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – rekonštrukcia ZŠ Pribinova (plošina) 
   +11.300,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
 

X. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 72: 
239200 Ďalšie kapitálové príjmy – ostatné       
+ 11.844,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 72: 
PR 1.2   FK 04.4.3.   711  Výstavba – nákup nehmotných aktív (aktualizácia ÚPN) 
   +11.844,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Uznesením č. 509/2013 z 28.2.2013 bolo schválené začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č. 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce formou zmeny 
funkčného využitia územia (lokalita medzi Zimným štadiónom  a Zelenou ulicou) 
bez finančného krytia. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu na finančné 
krytie výdavkov na aktualizáciu územného plánu mesta Zlaté Moravce na základe 
zmluvy so spoločnosťou Kalahari a.s. Praha, ktorá sa zaviazala refundovať náklady 
na vypracovanie zmien a doplnkov č. 5/2013 k územnému plánu mesta Zlaté 
Moravce.  

 
 



XI. Úprava v príjmovej časti finančných operácií rozpočtu kód zdroja 52: 
513002 Bankové úvery - dlhodobé       + 
200.000,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 52: 
PR 7.2   FK 04.5.1.   717   Cestná doprava – Rekonštrukcia MK Murgašova ul. 
  + 100.000,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – Rekonštrukcia kúrenia na ZŠ Mojmírova  
 +    11.350,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – Rekonštrukcia škôl a školských zariadení  
 +    88.650,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Zmenu rozpočtu navrhujeme na základe schváleného návrhu na zmenu účelu použitia 
schváleného úveru Uznesením č. 495/2013 z 28.2.2013 na financovanie 
rekonštrukcie MK Murgašova ulica vo výške 100.000 € a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100.000 €. 

 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Boršč – sa spýtal na položku Cestná doprava – PPD úprava križovatky ciest, že 
o akú križovatku ide.      
Bc. Nociar – uviedol, že sa jedná o križovatku pri Mestskom úrade. 
 
Poslanec Galaba – upozornil, aby všetky investičné akcie, projektové dokumentácie boli 
poslancom predkladané včas. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Klučiar, Petrovič, Vicianová ) 
Nehlasovali: 1 ( Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 33 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova (mat. č.25-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
 



Ing. Szobiová – podala informácie k predloženému návrhu: 
 
Na základe Uznesenia č. 405/2012 prijatého MsZ dňa 20.09.2012, v ktorom bola 
schválená rekonštrukcia kanalizácie v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu 
havarijného stavu bola objednaná projektová dokumentácia, ktorá bola zhotovená v roku 
2012. Cena za PPD vo výške 3.600 € bola uhradená z bežných príjmov mesta v roku 
2013. Na základe projektu je predpokladaná výška investície na rekonštrukciu 
kanalizácie vo výške 31.988 €. Výdavky na rekonštrukciu kanalizácie boli súčasťou 
zásobníka investičných akcií, ktoré boli v roku 2012 opakovane predkladané do MsZ na 
financovanie prevzatím úveru. Mesto nemalo dostatok vlastných príjmov na realizáciu 
rekonštrukcie. 

 
Na základe záverov rokovania komisie školstva a finančnej komisie Mesto Zlaté 
Moravce ako zriaďovateľ ZŠ Mojmírova požiada Obvodný úrad, odbor školstva Nitra 
o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v celkovej výške 
31.988 €. V prípade, že mestu nebudú poskytnuté finančné prostriedky v požadovanej 
výške, dofinancovanie bude predložené na 24. zasadnutie MZ, ktoré sa podľa 
harmonogramu zasadnutí uskutoční v júni. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 18( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, 
Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 34 
Návrh Dodatku č. 1  Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a 
zásad odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a 
tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach (mat. č.26-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že návrh bol pripravený na základe požiadaviek poslancov 
o úpravu výšky odmien pre poslancov a členov komisií v rozpočte. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 



Poslanec Galaba – na návrh poslancov podal návrh na zmenu dodatku č. 1, a to vypustiť 
č.1 a č.2 a doplniť do aktuálneho č. 1 „ príslušnej“ komisie a doplniť do aktuálneho č. 2 „ 
90,-eur“ 
1. V článku 2 ods. 3 sa mení znenie poslednej vety, pričom posledná veta znie: 
„Odmena za prácu v komisii MsZ sa poslancovi priznáva za maximálne jedno rokovanie 
príslušnej komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.“ 
 
JUDr. Vozárová – sa spýtala poslanca Galabu, že či chcú poslanci, aby im boli 
vyplácané odmeny aj za „mimoriadne MsZ“. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 14 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Klučiar, Lisý, Tonkovič, Hritz, Hollý, Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Škvarenina, Babocká, Petrovič  ) 
Nehlasovali: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňovací  návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 18( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Uhrinová, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, 
Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35 
Návrh     na     schválenie     prevodu    nehnuteľného  majetku  mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) -   časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7   o výmere   
49 m²,   k.   ú.    Zlaté  Moravce     pre    Mgr. Branislava  Grambličku,   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.27-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že v prípade nejakých otázok je pripravená odpovedať 
Ing. Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 



Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, 
Uhrinová, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Galaba ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 36 
Návrh   na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) –   častí  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 2322/1 o výmere 19 m²  
a  62  m²  (spolu 81 m²),   k.   ú.   Zlaté  Moravce  pre Ľudovíta Jánošova, 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.28-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že v prípade nejakých otázok je pripravená odpovedať 
Ing. Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Uhrinová, Škvarenina, 
Klučiar, Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Rumanko, Babocká ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 37 
Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453)  -    diel č. 1  o výmere  154 m2,   diel č. 2  o výmere  3 m2   a   diel   č.  4 
o výmere  1 m2  /spolu o výmere 158 m2/ odčlenené   GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  
20.03.2013   z  pozemku  parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1,     k.   ú.    Zlaté  
Moravce  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  MUDr.  Štefana  
Valkoviča  a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej, 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.29-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že v prípade nejakých otázok je pripravená odpovedať 
Ing. Mesková. 
 



Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Uhrinová, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Rumanko, Petrovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 38 
Návrh     na     schválenie     prevodu     nehnuteľného     majetku    mesta Zlaté 
Moravce   (LV č. 5417)  -   diel č. 1   o výmere   445 m2 , diel č. 2 o výmere   165 m2 ,  

diel č. 3 o výmere  236 m2 ,   diel č. 4 o výmere  140 m2    a   diel č. 5  o  výmere   2 970 
m² /spolu  o výmere  3 956 m²/ -  odčlenené GP  č.  29/2013  zo dňa  20.03.2013  z  
pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   (druh   pozemku:   orná 
pôda),  . ú. Zlaté Moravce pre  BAUPARK s.r.o., Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 43 849 491 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.30-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že v prípade nejakých otázok je pripravená odpovedať 
Ing. Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Uhrinová, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Petrovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 39 
Návrh na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    na    základe    schválených uznesení   MsZ  v Zlatých 
Moravciach  č. 452/2012 a č. 472/2012 (mat. č.31-23MZ-2013) 



Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, 
aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Madola, Uhrinová, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Lisý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 40 
Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   
Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení predpisov (mat. č.32-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, 
aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v predloženom návrhu ide o schválenie  podmienok  
obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce, 
zmena sa týka len požadovanej celkovej ceny, ktorá bola znížená na 450 000 €. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Škvarenina, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Uhrinová, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar, Vicianová, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



K bodu 41 
Návrh  na  schválenie  spôsobu nakladania s  nehnuteľným majetkom v podielovom 
spoluvlastníctve mesta  Zlaté Moravce  (LV č. 4537) - stavba   súpisné  číslo   č.  2087 
(iná  stavba) a  pozemok  parcely  KN  registra „C“, č. parcely  1078/2 o výmere  1 
419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) , k. ú.  Zlaté   Moravce na Ul. 
Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach  spôsobom   prevodu v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na 
základe  obchodnej verejnej súťaže (mat. č.33-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, 
aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Mesková – uviedla, že v predloženom návrhu sa jedná o budovu Centrum Žitava, 
kde je Mesto podielovým spoluvlastníkom a v prípade predaja by musel byť prvý 
oslovený podielový spoluvlastník COOP Jednota, ktorý bol oslovený avšak nemá záujem 
o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Madola ) 
Nehlasovali: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 42 
Návrh  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena uzatvorenej dňa 21.11.2012  (lokalita Nábrežie za Majerom) pre  
oprávneného    Západoslovenskú  distribučnú, a.s.    /obchodné meno do 31.12.2012  
-   ZSE    Distribúcia, a.s./ (mat. č.34-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy majetku mesta, 
aby podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
 
 



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: 18 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, 
Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 43 
Návrh   na   schválenie   zmluvy   o  budúcej   kúpnej zmluve a o budúcej  zmluve 
o zriadení vecného bremena (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce)    pre   
Západoslovenskú   distribučnú, a.s. -  časť  pozemku parcely KN registra „E“, č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 
m²)  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) (mat. č.35-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že v prípade nejakých otázok je pripravená odpovedať 
Ing. Mesková. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 18 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Babocká, 
Škvarenina, Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, 
Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 44 
Návrh organizačného poriadku Mestskej polície (mat. č.36-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal PhDr. Takáča, náčelníka Mestskej polície, aby podal 
bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
PhDr. Takáč – uviedol, že protestu prokurátora mestské zastupiteľstvo vyhovelo dňa 
28.2.2013. Prokurátor navrhuje predmetné VZN zrušiť a nahradiť novým, ktoré bude 
v súlade so zákonom  a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súčasne 
prokurátor odporúča podrobnejšiu úpravu organizácie a štruktúry MsP, vzájomné vzťahy 
medzi náčelníkom, zástupcom a príslušníkmi polície upraviť nie vo VZN, ale v štatúte, či 
organizačnom poriadku schválenom mestským zastupiteľstvom v súlade s § 4 zákona 



o obecnej polícii. Ďalej uviedol, že komisia ochrany verejného poriadku, CO 
a vojenských záležitostí pri MsZ v Zlatých Moravciach prerokovala a odporučila návrh 
organizačného poriadku na rokovanie MsZ. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, 
Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 45 
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 (mat. č.37-
23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala a odporučila predložiť na 
zasadnutie MsZ. Ďalej požiadal PhDr. Takáča, náčelníka Mestskej polície, aby podal 
bližšie informácie k tomuto bodu rokovania. 
 
PhDr. Takáč –  uviedol, že na základe úloh stanovených náčelníkovi mestskej polície, 
bola spracovaná Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012, 
ktorá bola predložená na rokovanie komisie ochrany verejného poriadku, CO 
a vojenských záležitostí pri MsZ v Zlatých Moravciach, ktorá na zasadnutí konanom dňa 
10.04.2013 odporučila predložiť správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
za rok 2012 do rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Chládek – sa spýtal náčelníka MsP, či dostatočne sledujú priestupky, ktoré sa 
dejú v blízkosti MŠ Žitavské nábrežie a v areáli ZŠ Robotníckej v súvislosti s pitím 
alkoholických nápojov v blízkosti týchto zariadení počas dňa.  
Náčelník Mestskej polície – uviedol, že tam bolo riešených viacero priestupkov, 
kontroluje sa areál ZŠ Robotníckej a taktiež sa upozorňujú osoby pri MŠ Žitavské 
nábrežie. Do budúcnosti by bolo možné namontovať v týchto priestorov kamery, ale 
v súčasnosti nie sú na to technické možnosti. 
  
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 18 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, 
Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová, Šepták ) 
Proti: 0 



Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 46 
Prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.38-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiová, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že v súlade s § 4 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení sa 
primátor mesta Zlaté Moravce zaraďuje podľa počtu obyvateľov mesta do 6. platovej 
skupiny na základe ktorej mu patrí plat rovnajúci sa 2,53-násobku priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok.  
Novelou tohto zákona sa zaviedla nová povinnosť pre obecné zastupiteľstvá a to, že 
obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.  
Nakoľko bola ŠÚ SR zverejnená priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012, 
ktorá predstavuje výšku 805,00 €, predkladáme návrh na prerokovanie platu primátora 
podľa § 4 ods. 4 zákona. 

 
Plat primátora mesta od 1.1.2013 podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z.  predstavuje 
sumu 2.036,65 € (805 € x 2,53), po zaokrúhlení 2.037 €.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, 
Uhrinová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo zobralo návrh na vedomie. 
 
K bodu 47 
Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra mesta (mat. č.39-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiová, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že v súlade s § 18 c) ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov je plat hlavného kontrolóra súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslený na základe údajov ŠÚ 



SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 
Nakoľko bola ŠÚ SR zverejnená priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012, 
ktorá predstavuje výšku 805,00 €, je predkladaná informácia o úprave platu hlavného 
kontrolóra Mesta Zlaté Moravce.  
Plat hlavného kontrolóra mesta od 1.1.2013 podľa § 18 c) ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.  
predstavuje sumu 1.577,80 € (805 € x 1,96), po zaokrúhlení 1.578 €.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Rumanko, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, Uhrinová, 
Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Záchenský ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo zobralo návrh na vedomie. 
 
 
K bodu 48 
Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom (mat. č.40-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiová, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Ing. Szobiová – uviedla, že sa jedná o služobné zbrane Mestskej polície, ktoré sú už 
vyradené, navrhnuté likvidačnou komisiou na odpredaj a na základe zmluvy už boli 
odpredané. Mesto získalo za odkúpenie služobných zbraní a streliva 881,20 EUR. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 (Rumanko, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, Uhrinová, 
Hollý, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Záchenský ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu na 
vedomie. 
 
 
 
 



K bodu 49 
Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
(mat. č.41-23MZ-2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Nociarovú, referentku škôl a školských zariadení, aby 
podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Nociarová – uviedla, že  na komisii školstva, kultúry, mládeže a športu bola 
pripravená nominácia najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 v zložení: 
 
ČESTNÉ UZNANIE 
 
1. Karol     IVANOVIČ – za založenie hokejového klubu HC Zlaté Moravce, za 
dlhoročnú a svedomitú prácu v oblasti športu 
2. Ľudovít    CHLÁDEK – za dlhoročnú aktívnu  činnosť v oblasti telovýchovy, športu, 
turistiky, ochrany prírody, pri príležitosti životného jubilea 
3. Mgr. Ignác   CHREN – za aktívnu dlhoročnú prácu v oblasti športu, pri príležitosti 
životného jubilea, za futbalové talenty a za výchovu mládeže 
4. Mgr. Marko    KONEČNÝ- za aktívne a úspešné pôsobenie v športe, za výchovu 
a výber mladých talentov, za svedomitú pedagogickú prácu a pri príležitosti životného 
jubilea 
 
ŠPORTOVEC MESTA ZLATÉ MORAVCE 
 
1. Lukáš    MIHÁLIK –  ako člen A  tímu FC  ViOn Zlaté Moravce je najlepším strelcom  
(33 gólov ), je členom reprezentácie SR , v Corgoň lige je jeho zostava hneď za 
Slovanom Bratislava na 2. mieste 
 
2. Jozef   ROZBORA, ml. – v roku 2012 získal titul Majster Slovenska na Majstrovstvách 
v pretláčaní rukou v ťažkej váhe ( armwrestlingu ) v Komárne, 2011 – Majster Slovenska 
( pravá ruka )2007- USA-4. miesto v celkovom hodnotení 
 
3.Miloš    KUDREJ – člen stolnotenisového družstva dorastencov CVČ Zlaté Moravce , 
reprezentant v 1. lige, účastník kvalifikácie o najvyššiu slov. súťaž v Ružomberku 
 
ŠPORTOVÉ KLUBY 
 
1. Starší dorast PFA-FC ViOn – Požitavská akadémia – za postup do najvyššej 
dorasteneckej súťaže na Slovensku ( 5. miesto ), za trojročné  bojové snaženie o postup, 
za úspech hrať v súťaži o Majstra Slovenska 
 
2.  Armwrestlingový klub Zlaté Moravce - za úspešnú reprezentáciu Mesta na 
majstrovstvách Slovenska a na medzinárodných súťažiach, za  vyhľadávanie mladých 
talentov a za  starostlivosť o nich 
 
3.  Stolnotenisový klub CVČ Zlaté Moravce – dorast 



za úspešný rok 2012, za víťazstvo  v 1. lige, za účasť v kvalifikácii nasúťaži 
v Ružomberku, za výchovu nových talentov 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 (Rumanko, Boršč, Dubajová, Galaba, Babocká, Škvarenina, Uhrinová, Hollý, 
Hritz, Tonkovič, Petrovič, Klučiar,  Lisý, Madola, Vicianová, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Chládek ) 
Nehlasoval: 1 ( Záchenský ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu na 
vedomie. 
 
 
K bodu 50 
Rôzne 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov, ak majú záujem vystúpiť k uvedenému bodu, aby 
sa prihlásili o slovo. 
 
Poslanec Boršč – sa vyjadril k decembrovému zasadnutiu  Mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 kde  bol obvinený povereným riaditeľom mestského 
podniku Službyt, pánom Mgr. Sendlaiom, že nemá, čo robiť ako poslanec, ako i riaditeľ 
Bytového družstva, nakoľko zapríčinil, že Bytové družstvo je dĺžne mestu 75 tis. €. 
Vysvetlil, že bývalá predsedníčka predstavenstva podpísala záväzok vo výške 75 tis. € 
voči ktorému sa Bytové družstvo odvolalo. Podal vysvetlenie k tejto záležitosti 
a predložil poslancom podrobnú písomnú komunikáciu medzi Bytovým družstvom 
a mestským podnikom Službyt. 
 
Poslanec Chládek – informoval o uskutočnených a pripravovaných akciách v rámci 
osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Zlaté Moravce.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že keďže mesto nevyčlenilo peniaze na šport a kultúru, tak 
na februárovom zastupiteľstve niektorí poslanci našli peniaze na rôzne združenia 
a projekty a presunuli ich do kapitoly šport a následne na komisii školstva, kultúry 
a športu sa dotácie  prerozdelili. Spýtal sa, že prečo návrh na schválenie dotácii nebol 
zahrnutý do programu dnešného zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že z komisie bol daný 
návrh, aby sa suma 5 tis. € presunula do kultúry, čo by bolo potrebné dnes schváliť. 
 
Poslanec Galaba – poznamenal, že na Mestskej rade žiadal, aby bol materiál týkajúci sa 
dotácii predložený do programu dnešného zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že na 
zastupiteľstve v Prílepoch, kde bola oznámená nová organizačná štruktúra Mestského 
úradu upozornil, že vedenie mesta nemá záujem o šport a kultúru, o podporu organizácií 
a občianskych združení. Skonštatoval, že referentka kultúry a športu a referentka škôl 



a školských zariadení sa nerozumejú športu a kultúre.  
 
Ing. Szobiová – reagovala na vyjadrenie poslanca Petroviča a vysvetlila, že poslanci 
navrhli presun finančných prostriedkov, ale nie sú to skutočné zdroje. Informovala 
o aktuálnom stave plnenia rozpočtu k 31.3.2013 s tým, že rozpočet za I. štvrťrok je 
vyčerpaný. Upozornila, že prvom rade musí mesto zabezpečiť základné samosprávne 
funkcie, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. Uviedla, že nie je pravda, že 
mesto nepodporuje šport a kultúru, nakoľko šport a kultúru podporuje tak, že má zriadené 
Mestské stredisko kultúry a športu, ktorému poukazuje príspevok. Podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách môže mesto poskytovať dotácie len na verejnoprospešné 
účely, sociálnu činnosť, zdravotníctvo, podporu zamestnanosti, ochranu zelene. 
Vysvetlila, že žiadosti o dotácie neboli predložené z dôvodu, že podané žiadosti neboli 
preskúmané zodpovednými pracovníkmi Mestského úradu, či spĺňajú všetky náležitosti 
zákona o rozpočtových pravidlách a všetky podmienky VZN o poskytovaní dotácií. 
Upozornila, že návrh na schválenie dotácií nebol prerokovaný na finančnej komisii 
a taktiež je potrebné komplexne zhodnotiť podmienky, ktoré musia žiadosti o poskytnutie 
dotácií spĺňať, čo však nebolo vykonané. Taktiež kontrola NKÚ mala výhrady 
k prijímaniu a prerozdeleniu týchto dotácií v roku 2011 z dôvodu, že neboli splnené 
potrebné náležitosti. 
 
Poslanec Petrovič – vyjadril nespokojnosť, že na meste nie je kompetentný zamestnanec, 
ktorý by prehodnotil od januára predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z mesta. 
 
Primátor mesta – reagoval na tvrdenie poslanca Galabu o tom, že mesto nepodporuje 
šport a kultúru a uviedol, že mesto dáva k dispozícii telocvične a štadión a podporuje tým 
športové kluby. Prehovoril poslancom, že chcú rozdeľovať peniaze, ktoré mesto nemá. 
Minulý rok mesto dalo 3 mil. na šport. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že pre mládežnícke, športové a kultúrne organizácie bola 
v rozpočte daná nula a je pravdou a súhlasí, že mesto prispieva značnou sumou peňazí na 
prevádzku športovísk, športových areálov a kultúrnych areálov pre činnosť organizácií. 
Ďalej reagoval na článok v Tekovských novinách a uviedol, že navrhol 70 tis. € presunúť 
do rezervy mesta a vyjadril nespokojnosť s tým, že sa posúva do médií, že poslanci niečo 
neschválili. 
    
K bodu 51 
Diskusia 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov o prípadné príspevky k bodu Diskusia. 
 
Poslanec Rumanko – sa vyjadril k odmenám vedúcich zamestnancov Mestského úradu 
vyplatených v roku 2012 a zarazila ho vysoká odmena jedného vedúceho zamestnanca 
a spýtal sa, že čo urobil tento zamestnanec pre mesto. 
 
Primátor mesta – vysvetlil, že sa jedná o pána Nociara, ktorý okrem funkcie vedúceho 
oddelenia výstavby pol roka zastupoval funkciu prednostu MsÚ. 



Poslanec Galaba – sa spýtal primátora mesta, že nakoľko bol na Mestskej rade 
ospravedlnený z dôvodu účasti na zasadnutí Rady ZMOS v Michalovciach chcel by 
vedieť, čo bolo predmetom rokovania Rady ZMOS. 
Primátor mesta – uviedol, že na ZMOS sa nedostal, nakoľko mal problémy s autom. 
Požiadal poslanca Galabu, aby prišiel zajtra za ním a podá mu informáciu o záveroch 
Rady ZMOS. 
 
K bodu 52 
Interpelácie 
 
Primátor mesta  – požiadal poslancov o predloženie prípadných interpelácií. 
 
Poslanec  Chládek – interpeloval riaditeľa Technických služieb 

- Uviedol, že sa mu nepáči, že mládež vysedáva na zábradlí v okolí pomníka 
Partizán, robia tam neporiadok  a je tam veľa odpadkov a taktiež ničia toto 
zábradlie a betónové stĺpy. Navrhol na zábradlie navariť niečo nerovné, aby tam 
nemohli vysedávať a fajčiť. Ďalej navrhol dať v okolí pomníka Partizán lavičky, 
s čím by sa skultúrnilo centrum mesta. 

- Uviedol, že chce pána riaditeľa Branislava Vargu požiadať o úpravu chodníka na 
Prílepskej ulici oproti Reedukačného centra. Uviedol, že o uvedenú úpravy 
chodníka žiadali aj na komisii dopravy. Ďalej upozornil, že cesta v areáli ZŠ 
Robotnícka je na troch miestach znehodnotená a sú na nej veľké jamy, ktoré 
musia deti a návštevníci školy prekonávať. Ďalej upozornil, že na Robotníckej 
ulici pri železnom obchode zostali po odstránení stromu na chodníku nerovnosti 
a požiadal o úpravu chodníka. Informoval, že v Chyzerovciach cez potok Žitavu 
a Zlatňanku sa nachádzajú dva mosty, ktoré mali zábradlia. Z dôvodu bezpečnosti 
požiadal o opravu zábradlí na spomínaných mostoch. 

 
Riaditeľ Záhradníckych služieb – uviedol, že v minulosti chceli navariť špice na 
zábradlie pri pomníku Partizán, ale z dôvodu zabránenia úrazu sa to nezrealizovalo 
a Krajský pamiatkový úrad sa vyjadril a nepovolil to, pretože sa jedná o pamiatkovú zónu 
mesta. Čo sa týka lavičiek, predtým tam boli, ale nakoľko na nich vysedávali opití ľudia 
sa dali preč. 
 
Poslanec Boršč – interpeloval riaditeľa Technických služieb  

- Uviedol, že chce pána riaditeľa Vargu požiadať, či by sa nedali raz do roka 
zabezpečiť kontajnery  na tuhý odpad, čím by sa predišlo k vyskytovaniu čiernych 
skládok. 

 
Poslanec Galaba  - reagoval na príspevok poslanca Boršča. Uviedol, že pozitívne 
hodnotí, že si obyvatelia mohli biologický odpad vyviesť pred dom a Technické služby 
mesta zabezpečili jeho vývoz. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval riaditeľa Technických služieb 

- sa vyjadril k úprave chodníkov, na ktorých sú hrbole, pred rokom mu bolo 
bývalým prednostom Jamrichom sľúbené, že sa nedostatky na chodníkoch 



odstránia.  
 

Poslanec Rumanko – interpeloval riaditeľa Záhradníckych služieb 
Požiadal, aby sa skontrolovali detské ihriská a aby sa rozmiestnili trojnožky s plastovým 
vrecom, pretože na ihriskách sa nachádzajú odpadky a rozbité sklenené fľaše. 
 
Primátor mesta – uviedol, že dal riaditeľovi Technických služieb za úlohu zmapovanie 
jednotlivých detských ihrísk a začne sa s maľovaním zariadení ihriska a výmenou piesku 
v pieskoviskách Ďalej sa vyjadril, že frézovanie bublín na chodníkov je finančne náročné. 
Opätovne zdôraznil, že je potrebné schváliť úver, aby sa niečo mohlo zrealizovať v 
meste. 
  
Poslanec Šepták – interpeloval vedenie mesta  

- Požiadal o informáciu o externých odmenám za právne služby pre Mestskú 
nemocnicu, Technické služby mesta a Mestský úrad po jednotlivých mesiacoch za 
roky 2011, 2012, a za I. Q 2013  

 
Poslanec Tonkovič -  navrhol vytvoriť v okrajových častiach mesta zberné miesta na 
odpad, kde by si mohli občania zaviezť odpad, čím by sa zabránilo vzniku čiernych 
skládok a znížili by sa náklady na odstraňovanie týchto skládok. 
 
Poslanec Šepták – interpeloval riaditeľa Technických služieb  

- sa spýtal, či má mesto plán odstraňovania výtlkov na mestských a prímestských 
komunikáciách, konkrétne sa spýtal na odstránenie výtlkov na ulici Priemyselnej, 
nakoľko sa na to pýtajú občania a požiadal o informáciu. 

 
Primátor mesta – uviedol, že mesto je zmapované a začína sa robiť s opravou výtlkov. 
 
Poslanec Galaba – vyjadril námietku k odchodu riaditeľov mestských podnikov 
z dnešného zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – uviedol, že si s nimi o tom pohovorí.  
 
K bodu 53 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslankyňa Uhrinová  - uviedla, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania z 23. MsZ  konaného dňa 25.04.2013 boli premietané a postupne schvaľované 
Mestským zastupiteľstvom. 
 
 
 
 



Uznesenie č. 519/2013 
z 23  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 23. zasadnutí MZ 
konanom dňa 25.04.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 520/2013 
z 23  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   25.04.2013 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca  Ivana Madolu a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 521/2013 
z 23  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu  Uhrinovú  za členov: p. 
poslanca Miroslava Záchenského a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 
 
 
  
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 522/2013 
z 23  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného  dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 23. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 23. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
presunutie bodu 50 ako bod 10– návrh p. poslanca Ing. Jozefa  Škvareninu 
stiahnutie bodu 20 z pôvodného programu – návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 523/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 s 
výhľadom na roky 2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 524/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na 
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 
2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 s 
výhľadom na roky 2014 - 2015 
u k l a d á  
riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. v Zlatých Moravciach 
predložiť vysvetlenie k rozpočtu v časti Všeobecná nemocničná starostlivosť – Mzdy a 
odvody do najbližšej finančnej komisie 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 525/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
- 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o  
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 
2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 526/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom 
na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 527/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 528/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 
2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 529/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 
2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 530/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 
2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 531/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s 
výhľadom na roky 2014 - 2015 
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 532/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou  
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou v predloženom znení 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 533/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku 
mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku 
mestskej polície 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 534/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce 
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva návrh nového VZN 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 535/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté Moravce 
r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté Moravce 
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva návrh nového VZN 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013                                       
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 536/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v  
meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce 
r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v  meste Zlaté 
Moravce 
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva návrh nového VZN 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
                                                                    
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 537/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania alkoholických nápojov na 
území mesta Zlaté Moravce   
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva návrh nového VZN 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 538/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 539/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o  
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
v predloženom znení 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 540/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach, konaného dňa 15. decembra 2005 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach, konaného 15. decembra 2005 
r u š í  
uznesenie č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 
konaného dňa 15. decembra 2005. 
  
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 541/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 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 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 542/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 
s c h v a ľ u j e   
zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
3/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 25.4.2013 
 
 

     
      Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 543/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
4/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 
s ch v a ľ u j e 
zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 4/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 25.4.2013 
 
 

                               
      Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                        prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 544/2013 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova 
s c h v a ľ u j e 

1. Financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova podľa predloženého návrhu 

2. Použitie úverových zdrojov vo výške 11.350 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

3. Vlastné zdroje mesta vo výške 9.514,50 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 545/2013  
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.4.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
a zásadám odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, 
členov a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.4.2013 
p r e r o k o v a l o 
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov 
a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 
s c h v a ľ u j e   
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov 
a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 546/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
 

Návrh    na     schválenie     prevodu    nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce   (LV č.   3453)   -   schválenie  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
„C“, č. parcely 1459/7  o výmere   49 m² , ktorý  sa   nachádza    v    k. ú.    Zlaté    
Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach  pre  Mgr.    Branislava  
Grambličku,     bytom:  Ovocinárska   276/14 A,   949 01 Nitra  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 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh    na     schválenie     prevodu    nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce   (LV č. 3453)  -   schválenie  prevodu  časti  pozemku   parcely KN   registra 
„C“, č.   parcely 1459/7   (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o  
výmere   49 m² /odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo  dňa 14.12.2012, 
vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom   -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky,  IČO:  35 102 071    overeným     dňa  20.12.2012    
Ing.   Erikou Drienovskou  pod č.  660/2012/,  ktorý    sa      nachádza      v     k. ú.    Zlaté    
Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach a  po zapísaní  uvedeného GP bude 
predstavovať  pozemok  parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7   (druh    
pozemku:    záhrada;    celková výmera:  49 m²)   
pre  Mgr.   Branislava  Grambličku,   bytom:  Ovocinárska 276/14 A,  949 01 Nitra,  
nar.   02.03.1971   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 49 m²   predstavuje kúpnu cenu  2 450,00  
€ 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom vo 
vlastníctve  Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/3 (druh pozemku:     záhrada;    

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

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

celková výmera:  181 m²)  
 

s ch v a ľ u j e 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  prevod  časti  pozemku   parcely KN   registra „C“, č.   
parcely 1459/7   (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o  výmere   49 



m² /odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo  dňa 14.12.2012, vyhotoveným  
geodetom Martinom Švecom   -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky,  IČO:  35 102 071    overeným     dňa   20.12.2012    Ing.   Erikou    
Drienovskou   pod č.  660/2012/,       ktorý       sa      nachádza    v     k. ú.       Zlaté    
Moravce    na     Ul.  1.  mája  v  Zlatých Moravciach a  po zapísaní  uvedeného GP bude 
predstavovať  pozemok  parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7 (druh pozemku:     
záhrada;    celková výmera:  49 m²)   
pre  Mgr.   Branislava  Grambličku,   bytom:  Ovocinárska 276/14 A,  949 01 Nitra,  
nar.   02.03.1971   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 49 m²   predstavuje kúpnu cenu  2 450,00  
€ 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemkom vo 
vlastníctve  Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/3 (druh pozemku:     záhrada;    

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

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

celková výmera:  181 m²)  
 

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  31.12.2013 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                           prednosta MsÚ 
 
 
 



Uznesenie č. 547/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013  
 

Návrh   na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) –  schválenie   prevodu   častí  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²) o výmere 
19 m²  a  62  m²  (spolu 81 m²),  ktoré budú po  odčlenení    GP  č. 221-154/03  zo dňa  
12.10.2004  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 2457/10 -  jedná sa o 
pozemok pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa  a  parcelu  KN registra „C“,  č. 
parcely 2457/11 - uvedený pozemok je priľahlý k pozemku pod budovou garáže vo 
vlastníctve žiadateľa,   ktoré  sa nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce  v lokalite Nábrežie za 
Majerom  pre Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté 
Moravce  (1/1)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh   na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) – schválenie   prevodu častí  pozemku parcely KN registra „E“, 
č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²) o výmere 19 
m²  a  62  m²  (spolu 81 m² ), ktoré budú po  odčlenení GP  č. 221-154/03  zo dňa  
12.10.2004  /vyhotoveným  geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., 
prevádzka: Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, 
overeným  dňa 28.10.2004  Ing.  Erikou Drienovskou pod č. 404/04/  predstavovať  
parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 2457/10 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o  výmere  19 m² /jedná sa o pozemok pod  budovou garáže vo vlastníctve 
žiadateľa - stavba neusporiadaná na LV/   a  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 
2457/11 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  62  m²  /uvedený 
pozemok je priľahlý k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa/ - spolu  81 
m²,   ktoré  sa nachádzajú   v    k.   ú.    Zlaté  Moravce  v lokalite Nábrežie za Majerom 
pre Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   
02.08.1969  (1/1)   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
za cenu   8,30 €/m²  za pozemok ktorý sa nachádza pod garážou o výmere 19 m²  (čo je  
157,70 €)  a   9,00 €/m²  za pozemok, ktorý  je priľahlý k pozemku pod budovou garáže 
vo vlastníctve žiadateľa o výmere  62 m² (čo je  558,00 €)   -   spolu   715,70 € 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
(neusporiadanej na LV) a  časť  je priľahlá k pozemku pod  stavbou garáže a k  pozemku 
vo vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) -  pozemok  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1993 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  679 m²)  



s ch v a ľ u j e 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  prevod   častí  pozemku parcely KN registra „E“, č. 
parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 m²) o výmere 19 m²  
a  62  m²  (spolu 81 m² ), ktoré budú po  odčlenení GP  č. 221-154/03  zo dňa  
12.10.2004  /vyhotoveným  geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., 
prevádzka: Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, 
overeným  dňa 28.10.2004  Ing.  Erikou Drienovskou pod č. 404/04/  predstavovať  
parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 2457/10 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o  výmere  19 m² /jedná sa o pozemok pod  budovou garáže vo vlastníctve 
žiadateľa - stavba neusporiadaná na LV/   a  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 
2457/11 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  62  m²  /uvedený 
pozemok je priľahlý k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa/ - spolu  81 
m²,   ktoré  sa nachádzajú   v    k.   ú.    Zlaté  Moravce  v lokalite Nábrežie za Majerom 
pre Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   
02.08.1969  (1/1)   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
za cenu   8,30 €/m²  za pozemok ktorý sa nachádza pod garážou o výmere 19 m²  (čo je  
157,70 €)  a   9,00 €/m²  za pozemok, ktorý  je priľahlý k pozemku pod budovou garáže 
vo vlastníctve žiadateľa o výmere  62 m² (čo je  558,00 €)   -   spolu   715,70 € 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
(neusporiadanej na LV) a  časť  je priľahlá k pozemku pod  stavbou garáže a k  pozemku 
vo vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) -  pozemok  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1993 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  679 m²)  
 
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 31.12.2013 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

                                     
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
                                            Mgr. Mario Lénárt 

                                                                       prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 548/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  : 
diel č. 1  o výmere  154 m2,   diel č. 2  o výmere  3 m2   a   diel   č.  4 o výmere  1 m2  
/spolu o výmere 158 m2/ odčlenené   GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  20.03.2013   z  
pozemku  parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    
celková výmera:  4 730 m²),  ktoré    sa     nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  
manželov  MUDr.  Štefana  Valkoviča   a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej, bytom:  
Dlhá  2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 
neskorších predpisov 
________________________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

Návrh    na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  : 
▫   diel č. 1  o výmere  154 m2  odčlenený  z  pozemku  parcely  KN registra „C“, č. 
parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²),        ktorý  bude   
po  zapísaní    GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  20.03.2013,   súčasťou pozemku  parcely  
KN registra „C“,  č. parcely  233/5  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o celkovej výmere   469 m²; 
▫   diel č. 2  o výmere  3 m2   a diel   č.  4 o výmere  1 m2  odčlenené  z  pozemku  
parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková 
výmera:  4 730 m²),        ktoré  budú   po  zapísaní    GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  
20.03.2013, ďalej len „GP“ /„GP“ vyhotovený  Antonom Grunnerom  -  Geodézia 
Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704/ súčasťou pozemku  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 233/3 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o celkovej výmere   575 m²,      ktoré 
sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Bernolákovej ulici v Zlatých 
Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 
MUDr.  Štefana  Valkoviča   a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej, rod. Mikušovej,  
bytom:  Dlhá  2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  
znení neskorších predpisov 
 

za cenu 9,00 €/m², čo pri celkovej výmere 158 m² predstavuje kúpnu cenu  1 422,00 € 
 

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je, že: 
uvedená časť pozemku,   je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku vo  
vlastníctve  žiadateľov   (LV č. 4280) - k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
233/3 (druh pozemku:  zastavané plochy a  nádvoria;   celková výmera:  886  m², na 
ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 530  vo   vlastníctve  žiadateľov)  



s ch v a ľ u j e 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453):   
▫   diel č. 1  o výmere  154 m2  odčlenený  z  pozemku  parcely  KN registra „C“, č. 
parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²),        ktorý  bude   
po  zapísaní    GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  20.03.2013,   súčasťou pozemku  parcely  
KN registra „C“,  č. parcely  233/5  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o celkovej výmere   469 m²; 
▫   diel č. 2  o výmere  3 m2   a diel   č.  4 o výmere  1 m2  odčlenené  z  pozemku  
parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková 
výmera:  4 730 m²),        ktoré  budú   po  zapísaní    GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  
20.03.2013, ďalej len „GP“ /„GP“ vyhotovený  Antonom Grunnerom  -  Geodézia 
Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704/ súčasťou pozemku  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 233/3 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o celkovej výmere   575 m²,   ktoré sa 
nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach/  
do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 
MUDr.  Štefana  Valkoviča   a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej, rod. Mikušovej,  
bytom:  Dlhá  2044/19 A, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  
znení neskorších predpisov 
 

za cenu 9,00 €/m², čo pri celkovej výmere 158 m² predstavuje kúpnu cenu  1 422,00 € 
 

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je, že: 
uvedená časť pozemku,   je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku vo  
vlastníctve  žiadateľov   (LV č. 4280) - k pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 
233/3 (druh pozemku:  zastavané plochy a  nádvoria;   celková výmera:  886  m², na 
ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 530  vo   vlastníctve  žiadateľov)  
 
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 31.12.2013 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
                                                                         
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 

                                           Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 



 
Uznesenie č. 549/2013 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   25.04.2013 

 

Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  : 
▫   diel č. 1   o výmere   445 m2  /pod   stavbou  súpisné číslo  3542/ ,  diel č. 2 o výmere   
165 m2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/  ,  diel č. 3 o výmere  236 m2 ,   diel č. 4 
o výmere  140 m2  / pod stavbou súpisné číslo  2297/ a   diel č. 5  o  výmere   2 970 m²    
/spolu  o výmere  3 956 m²/ - odčlenené GP  č.  29/2013  zo dňa  20.03.2013  z  
pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   (druh pozemku: orná 
pôda; celková výmera  11 229 m2),  ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý 
areál Školského majetku)   pre  obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   
Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, IČO: 43 849 491 - zastúpenú Ing. 
Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 28.01.2013  -   z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa    § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku obcí   v  znení neskorších predpisov   
________________________________________________________________________
___ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  : 
 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere   445 m2  /pod   stavbou  súpisné číslo  3542/,   
ktorý  bude  po  zapísaní  GP  č.  29/2013  zo dňa  20.03.2013, ďalej len „GP“ 
/vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071,  overeným dňa  21.03.2013  Ing. 
Petrom  Čúzym   pod č.  117/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 15574/15  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   
445 m²;   
▫   diel č. 2 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere   165 m2 /pod   stavbou  súpisné číslo  2298/,   
ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 
15574/61  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   165 m²;   
▫   diel č. 3 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  236 m2 ,   ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ 
tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 15574/74  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   236 m²;   
▫   diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  140 m2  /pod stavbou súpisné číslo  2297/,   
ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 
15574/71  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   140 m²;   



▫   diel č. 5 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  2 970 m2 ,   ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ 
tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely  15574/73  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   2 970 m²  /spolu  o výmere  3 956 
m²/,  ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  
obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté 
Moravce, IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: 
Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 
28.01.2013)   z   dôvodu  hodného osobitného  zreteľa  podľa    § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
za cenu 6,00 €/m², čo pri celkovej výmere  3 956 m² predstavuje kúpnu cenu  23 736,00  
€ 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedené časti  pozemku sa nachádzajú pod stavbami   vo vlastníctve žiadateľa  

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

vytvorenie nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste 
Zlaté Moravce   

 
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417):   
 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere   445 m2  /pod   stavbou  súpisné číslo  3542/,   
ktorý  bude  po  zapísaní  GP  č.  29/2013  zo dňa  20.03.2013, ďalej len „GP“ 
/vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071,  overeným dňa  21.03.2013  Ing. 
Petrom  Čúzym   pod č.  117/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 15574/15  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   
445 m²;   
▫   diel č. 2 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere   165 m2 /pod   stavbou  súpisné číslo  2298/,   
ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 
15574/61  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   165 m²;   
▫   diel č. 3 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  236 m2 ,   ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ 
tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 15574/74  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   236 m²;   
▫   diel č. 4 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  140 m2  /pod stavbou súpisné číslo  2297/,   



ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 
15574/71  (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   140 m²;   
▫   diel č. 5 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5574   
(druh pozemku: orná pôda)   o výmere  2 970 m2 ,   ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“ 
tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely  15574/73  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    o celkovej výmere   2 970 m²  /spolu  o výmere  3 956 
m²/,  ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  
obchodnú spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté 
Moravce, IČO: 43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: 
Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 
28.01.2013)   z   dôvodu  hodného osobitného  zreteľa  podľa    § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
za cenu 6,00 €/m², čo pri celkovej výmere  3 956 m² predstavuje kúpnu cenu  23 736,00  
€ 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 uvedené časti  pozemku sa nachádzajú pod stavbami   vo vlastníctve žiadateľa  

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

vytvorenie nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste 
Zlaté Moravce   

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 31.12.2013 
 
 
 

V Zlatých Moravciach dňa  25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 550/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
_______________________________________________________________________ 

 

Návrh na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších   predpisov  na základe  schválených uznesení   
MsZ  v Zlatých Moravciach č. 452/2012  a  č.  472/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh  na odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453), 
a to  - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),   
 parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2  stavby súpisné   č. 1873 (druh 
stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/2   

 stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/3   

 stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/4   



 stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5   

 stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/6   

 stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8   

 drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12   

 a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná 
studňa, vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca 
šachta, teplovodné rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu 
skladu súpisné číslo 3286, chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka)  v 
 súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých 
Moravciach 

podľa výsledku  obchodnej verejnej súťaže 
b e r i e    n a   v e d o m i  e 
záverečné vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo strany vyhlasovateľa 
v zmysle ustanovenia § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre 
posúdenie súťažných návrhov zo dňa 04.03.2013 /viď. Zápisnica / 
v y u ž í v a  
oprávnenie  vyhlasovateľa v súlade s bodom  10.  súťažných podmienok 
r u š í  
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž  zo dňa 17.12.2012  k predmetu OVS  -  výber 
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný 
majetok mesta a to -  pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. 
Viničnej v Zlatých Moravciach): 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),   
 parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
a stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 



 stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  
nachádzajúca  sa na pozemku parcela č. 2606/2   

 stavba súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúca sa na pozemku 
parcela č. 2606/3   

 stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúca sa na 
pozemku parcela č. 2606/4   

 stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 2606/5   

 stavba súpisné  č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúca sa na pozemku 
parcela č. 2606/6   

 stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúca sa na pozemku 
parcela č. 2606/8   

 drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúca  sa na 
pozemku parcela č. 2606/12   

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach,    ktorá  prebiehala do 
28.02.2013. 
  
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 551/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
________________________________________________________________________ 
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   
Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)“, 
a to  - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),   
 parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2   
 stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/3   
 stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela č. 2606/4   
 stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5   



 stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/6   

 stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8   

 drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12   

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach  v zmysle § 9 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
/súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/   
s ch v a ľ u j e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)“, a to  - 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
 parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),   
 parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria),  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  
 parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
 parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 
 stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2   
 stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/3   
 stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela č. 2606/4   
 stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5   



 stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/6   

 stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8   

 drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12   

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
/súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/    
m e n u j e   
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie  
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták 
u k l a d  á 
vedúcej  oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

- zabezpečiť v termíne do 29.04.2013 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 30.05.2013 
podľa schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 
- uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov 

najvyššiu cenu a účel využitia  
- predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                         prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 552/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
 

Návrh  na  schválenie  spôsobu nakladania s  nehnuteľným majetkom, v ktorom je 
mesto Zlaté Moravce  podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /Mesto Zlaté Moravce  
v podiele  56615/100 000 ; COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54,  949 01 Nitra – 
podiel 43 385/100 000)  LV č .   4537 : 
stavba   súpisné  číslo   č.  2087 (iná  stavba) na pozemku  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1078/2 o výmere  1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
zapísanej     v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce,  obec  
Zlaté  Moravce, k. ú.    Zlaté   Moravce  + pozemok  parcely  KN  registra „C“, č. 
parcely  1078/2 o výmere  1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
zapísanej     v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce,  obec  
Zlaté  Moravce, k. ú.  Zlaté   Moravce   
v podiele  56615/100 000  
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 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s  nehnuteľným majetkom, v ktorom je 
mesto   Zlaté  Moravce podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /v podiele 56615/100 
000/:  stavba   súpisné  číslo   č.  2087 (iná  stavba) na pozemku  parcely KN registra 
„C“, č. parcely  1078/2 o výmere  1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce,  obec  Zlaté  Moravce, k. ú.    Zlaté   Moravce  + pozemok  parcely  KN  
registra „C“, č. parcely  1078/2 o výmere  1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísanej   v    KN    SR,  správa  katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce,  obec  Zlaté  Moravce,   k. ú.  Zlaté   Moravce  prevodom uvedeného 
nehnuteľného  majetku v podielovom  spoluvlastníctve  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 
a v súlade  s Čl. 15 /úkony hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce schváleniu 
mestského zastupiteľstva/  ods. 1. písm. f)   VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  v znení Dodatku č. 1  
a Dodatku č. 2 
 
s ch v a ľ u j e 
 



spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom, v ktorom je mesto Zlaté Moravce  
podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /v podiele  56615/100 000/ : 
stavba   súpisné  číslo   č.  2087 (iná  stavba) na pozemku  parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1078/2   + pozemok  parcely  KN  registra „C“, č. parcely  1078/2 o výmere  
1 419 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  
správa  katastra Zlaté  Moravce,    okres  Zlaté    Moravce,  obec  Zlaté  Moravce, k. ú.  
Zlaté   Moravce,      ktorý     sa    nachádza    Ul.    Hviezdoslavovej    64    v     Zlatých    
Moravciach    
prevodom  nehnuteľného  majetku v podielovom spoluvlastníctve  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  
a v súlade s Čl. 15 /úkony hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce schváleniu 
mestského zastupiteľstva/  ods. 1. písm. f)   VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  v znení Dodatku č. 1 a č.2.  
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 553/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
 

Návrh  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného    Západoslovenskú  
distribučnú, a.s.    /obchodné meno do 31.12.2012  - ZSE    Distribúcia, a.s./ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena   na  nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  časť 
pozemku  parcely  KN registra „E“, č. parcely 5644/2,  ktorý  sa nachádza v  k. ú. 
Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom) pre  oprávneného   Západoslovenskú  
distribučnú, a.s.    /obchodné meno do 31.12.2012  - 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 zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených  nehnuteľností 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 ch v a ľ u j e 
 

a) Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení  vecného bremena na  
nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  časti pozemku  
parcely  KN registra „E“, č. parcely 5644/2,  ktorý  sa nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce 
(lokalita Nábrežie za Majerom)    medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce ako 
budúcim povinným z vecného bremena,  a budúcim oprávneným: Západoslovenská  
distribučná, a.s.  /obchodné meno do 31.12.2012  - 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 zaťažených 
nehnuteľností strpieť   na   časti zaťažených   nehnuteľností 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 Dodatku č. 1 k Zmluve  
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 Dodatku č. 1 k Zmluve  o budúcej zmluve o 
zriadení  vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                         prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 554/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
 

 

Návrh  na   schválenie   zmluvy   o  budúcej   kúpnej zmluve a o budúcej  zmluve 
o zriadení  vecného bremena    (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce)    pre   
Západoslovenskú   distribučnú, a.s.  –   časť  pozemku parcely KN registra „E“, č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 
m²)  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
 
p r e r o k o v a l o 
 
n á v  r  h     zmluvy   o  budúcej  kúpnej zmluve,    v rámci ktorej    má  budúci 
predávajúci - mesto Zlaté Moravce -   ako výlučný vlastník  nehnuteľnosti  -   pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely  537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7825 m2,  ktorý sa nachádza v   k. ú.  Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, 
okres Zlaté Moravce  a  je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou  katastra Zlaté 
Moravce   (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva 
budúceho kupujúceho - Západoslovenská  distribučná a.s. zastúpená na základe 
plnomocenstva  spoločnosťou  Enermont  s.r.o.,   Hraničná 14,   827 14   Bratislava  
v zastúpení  Ing. Vladimírom Čurgalim a   Ing. Eduardom   Kočiským  a budúci 
kupujúci má záujem  nadobudnúť do svojho vlastníctva časť uvedeného pozemku o 
výmere cca 20 m2 (na ktorom bude v rámci plánovanej stavby „Zl. Moravce – 
Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN“, ktorej stavebníkom bude budúci 
kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za kúpnu cenu vo výške 
100,00  €/m2 budúceho predávaného pozemku  (vypracovanie GP na oddelenie 
budúceho predávaného pozemku  zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci)  za 
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetného pozemku 
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce  
a  o  budúcej  zmluve o zriadení  vecného bremena  medzi zmluvnými stranami - 
mestom Zlaté Moravce ako budúcim  povinným z vecného bremena  a budúcim  
oprávneným z vecného bremena: Západoslovenská  distribučná a.s. zastúpená na 
základe plnomocenstva  spoločnosťou Enermont  s.r.o.,   Hraničná 14,   827 14   
Bratislava  v zastúpení  Ing. Vladimírom Čurgalim a   Ing. Eduardom   Kočiským,  
predmetom ktorej  bude zriadenie vecného bremena  bezodplatne ako vecné bremeno in 
rem,  spočívajúce v povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN 
registra „E“, č. parcely  537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7825 m2,  ktorý sa nachádza v   k. ú.  Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce  a  je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou  katastra Zlaté Moravce, 
-      vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom 
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 



akýchkoľvek iných stavebných úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude 
vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, vrátane jej odstránenia, 
-       obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o  energetike a o zmene 
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude 
vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je 
schválenie samotného zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským 
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
n á v  r  h     zmluvy   o  budúcej  kúpnej zmluve,    v rámci ktorej    má  budúci 
predávajúci - mesto Zlaté Moravce -   ako výlučný vlastník  nehnuteľnosti  -   pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely  537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7825 m2,  ktorý sa nachádza v   k. ú.  Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, 
okres Zlaté Moravce  a  je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou  katastra Zlaté 
Moravce   (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva 
budúceho kupujúceho - Západoslovenská  distribučná a.s. zastúpená na základe 
plnomocenstva  spoločnosťou  Enermont  s.r.o.,   Hraničná 14,   827 14   Bratislava  
v zastúpení  Ing. Vladimírom Čurgalim a   Ing. Eduardom   Kočiským  a budúci 
kupujúci má záujem  nadobudnúť do svojho vlastníctva časť uvedeného pozemku o 
výmere cca 20 m2 (na ktorom bude v rámci plánovanej stavby „Zl. Moravce – 
Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN“, ktorej stavebníkom bude budúci 
kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za kúpnu cenu vo výške 
100,00  €/m2 budúceho predávaného pozemku  (vypracovanie GP na oddelenie 
budúceho predávaného pozemku  zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci)  za 
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetného pozemku 
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce  
a  o  budúcej  zmluve o zriadení  vecného bremena  medzi zmluvnými stranami - 
mestom Zlaté Moravce ako budúcim  povinným z vecného bremena  a budúcim  
oprávneným z vecného bremena: Západoslovenská  distribučná a.s. zastúpená na 
základe plnomocenstva  spoločnosťou Enermont  s.r.o.,   Hraničná 14,   827 14   
Bratislava  v zastúpení  Ing. Vladimírom Čurgalim a   Ing. Eduardom   Kočiským,  
predmetom ktorej  bude zriadenie vecného bremena  bezodplatne ako vecné bremeno in 
rem,  spočívajúce v povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN 
registra „E“, č. parcely  537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7825 m2,  ktorý sa nachádza v   k. ú.  Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce  a  je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou  katastra Zlaté Moravce, 
-      vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom 
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akýchkoľvek iných stavebných úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude 
vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, vrátane jej odstránenia, 
-       obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o  energetike a o zmene 
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude 



vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je 
schválenie samotného zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským 
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 
u k l a d  á 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy  o budúcej  
kúpnej zmluve a 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   kúpnej zmluve 
a o budúcej  zmluve o zriadení  vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
                                                                                          Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 555/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Organizačný poriadok mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Organizačného poriadku mestskej polície v Zlatých Moravciach 
s ch v a ľ u j e 
Organizačný poriadok mestskej polície v Zlatých Moravciach v predloženom znení 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 556/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 v predloženom 
znení 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 557/2012 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
plat primátora Mesta Zlaté Moravce 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu 
vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  za 
predchádzajúci kalendárny rok, ktorý v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom 
znení, od 1.1.2013  po zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 2.037,00 €.   
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
                                            Mgr. Mario Lénárt 

                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 558/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
mesačný plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce vo výške 1,96-násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý 
v súlade so zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov od 1.1.2013 po zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 1.578 €.   
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 559/2013  
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom – vyradenie strelných zbraní 
a streliva odpredajom  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.4.2013 
 
 

     
        Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                         prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 560/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestská rada v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MR konanej dňa 16.04.2013 
p r e r o k o v a l a 
Informáciu o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
Informáciu o nominácii najlepších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 54 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupitel'stva, 
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 23. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
a ukončil dnešné zasadnutie. 

Zlaté Moravce 25. apríla 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

........... "!?~ ............. . 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 

........ &.~ .............. . 
PaedDr. Pavol Petrovič 
overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 25. apríla 2013 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

~~ ~ . ....................................... . 
Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

.... ~ ............. . Prednosta MsÚ: 
Mgr. Mario Lénárt 

Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

lJ( 7 ......... l ~ ................................ . 

Poslanci MZ: 

1. Erika Babocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. Ľudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klučiar 

• 



í 

....... 0/ .. ............... . 

............ ~ ....... . 
~~~) ........................ ............. ...... 

············,····;#0········· 
S~, 

·········· j ·G····· / ······················ 

........ , .. ~l. ....... . ........ . .... . 

j;,c ~~ ............. ...... . ...... . .... . .. 

10. Ing. Peter Lisý 

11. Ivan Madola 

12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 
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17. Mgr. Denisa Uhrinová 

18. PharmDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 
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Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

/\. 
• •••••••••••••••••••• o o Michal Grujbár 

Branislav Varga 

Marián Tomajko 

Mgr. Peter Sendlai 

Anna Hlavatá 

Ing. Iveta Szobiová 

Ing. Jana Mesková 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Mesároš 

Ing. Michal Borkovič 

Emil Hudák 

Ing. Miroslav Košút 
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Mgr. Katarína Nociarová . ~.!7(p ... ~.v.<--+---: .. __ ........... . 

PaedDr. Ivan Rähman 

Mgr. Zuzana Hatiarová 

Mgr. Dagmar Chrenková 

Eva Kutišová 



Anna Zelenková 

Lýdia Bajaníková 

Mgr. Eva Bieliková 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

Gejza Hlavatý 


