
 
 
 

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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 
 
Dátum konania:  19. septembra 2013 
 
 

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 Ospravedlnená: Eva Dubajová 

 
Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-26MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o vyhradení miest na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2013 na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-26MZ-2013) 

11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce (mat. 
č.3-26MZ-2013) 

12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-26MZ-2013) 

13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. …/2013 o určení  výšky príspevku zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce (mat. č.5-26MZ-2013) 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 (mat. č.6-26MZ-2013) 

15. Návrh na zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Zlaté Moravce (mat. č.38-26MZ-2013) 

16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik  k 30.06.2013 (mat. č.7-26MZ-2013) 

17. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.8-26MZ-2013) 

18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. k 30.06.2013 (mat. č.9-26MZ-2013) 

19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.06.2013 (mat. č.10-26MZ-2013) 



20. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.11-26MZ-2013) 

21. Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2013 (mat. č.12-26MZ-2013) 

22. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2013 (mat. č.13-26MZ-2013) 

23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
k 30.06.2013 (mat. č.14-26MZ-2013) 

24. Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.15-26MZ-2013) 

25. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 2013 (mat. 
č.16-26MZ-2013) 

26. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 (mat. č.17-26MZ-2013) 
27. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2013 (mat. č.18-26MZ-2013) 
28. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2013 (mat. č.19-26MZ-2013) 
29. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 (mat. č.20-26MZ-2013) 
30. Správa o plnení rozpočtu mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového 

rozpočtu k 30.06.2013 (mat. č.21-26MZ-2013) 
31. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 

určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 (mat. č.22-26MZ-
2013) 

32. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 (mat. č.23-26MZ-
2013) 

33. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 (mat. 
č.24-26MZ-2013) 

34. Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 
v roku 2013 (mat. č.25-26MZ-2013) 

35. Návrh na financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo vlastníctve 
mesta (mat. č.26-26MZ-2013) 

36. Návrh na schválenie „Územný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č.5/2013 (mat. 
č.27-26MZ-2013) 

37. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce –nebytových 
priestorov na I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra 
„C“ číslo 1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to Kancelárie č. 106 
o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov o výmere 3,80 m2 pre Miestny odbor 
Matice slovenskej Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-
26MZ-2013) 

38. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – pozemku 
o výmere 190 m2 -  časť parcely registra „C“ číslo 233/1 v k. ú. Zlaté Moravce pre 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., 
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (mat. č.29-26MZ-2013) 

39. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (prístavba CVČ) 
pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.30-26MZ-2013) 

40. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1462/6 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísaného v LV č. 3453 – pozemku podľa geometrického plánu č. 85/2013 



vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 parcely KN registra „C“ 
číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. 
Branislava Grambličku, vystupujúceho pri tomto právnom úkone ako podnikateľ pod 
obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, 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.31-26MZ-2013) 

41. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  výmere 19 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Nábreží za 
majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa Jána Sládeka 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.32-26MZ-2013) 

42. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre 
p. Miroslava Zvířecího v podiele ½-ina a jeho matku Máriu Bučkovú v podiele ½-ina 
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.33-26MZ-2013) 

43. Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach (mat. č.34-
26MZ-2013) 

44. Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského úradu (mat. č.37-26MZ-
2013) 

45. Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok (mat. č.35-26MZ-2013) 

46. Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (mat. č.36-26MZ-2013) 

47. Vystúpenia občanov 
48. Rôzne 
49. Diskusia 
50. Interpelácie poslancov 
51. Schválenie uznesenia 
52. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
Primátor mesta – privítal všetkých prítomných – poslankyne a poslancov Mestského 
zastupiteľstva, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, 
vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na dnešnom 26. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo  19. septembra v roku 2013 o 13 tej hodine.                 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Primátor mesta – určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 26. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva konanom dňa 19. septembra 2013.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta –  určil za overovateľov zápisnice  z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo 
dňa 19. septembra 2013 poslanca Mgr. Milana Galabu a poslanca Ivana Hritza.    



                  
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
Primátor mesta – uviedol, že z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 19. septembra 2013 sa 
ospravedlnili poslanec PaedDr. Dušan Husár a poslankyňa Eva Dubajová. 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej 
miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Primátor mesta – za členov návrhovej komisie navrhol:  

za predsedu: poslanca Ing. Petra Lisého 
za členov: poslanca Ing. Ladislava Boršča a poslanca Ivana Madolu 

 
Primátor mesta –  dal hlasovať za predložený návrh: 
 
Za: 14 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Babocká, Madola, Uhrinová, Škvarenina, 
Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Lisý ) 
 
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. Ďalej sa opýtal, či má niekto pozmeňujúci návrh 
a uviedol, že v prípade ak áno žiada o jeho prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku 
o predloženie návrhu v písomnej forme spolu s uznesením. 
 
Poslankyňa Uhrinová - podala pozmeňujúci návrh, aby program rokovania MsZ bol doplnený za 
bod č. 34, ako bod č. 35  - Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie 
sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu poslankyne Uhrinovej - 
Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb 
v Zariadení opatrovateľskej služby: 
 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
 
 



Poslanec Galaba - podal pozmeňujúci návrh na stiahnutie: 
- bodu č. 15 - Návrh na zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce,  
- bodu č. 21 - Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik na rok 2013,  
- bodu č. 22 - Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik na rok 2013,  
- bodu č. 25 - Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 

2013  
- bodu č. 35 - Návrh na financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo 

vlastníctve mesta  
- a dal návrh na doplnenie bodu, ako bod č. 15 – Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v 

Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca  
 

Poslanec Galaba – požiadal o vysvetlenie a uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie dňa 
2.9.2013 členovia komisie schválili a bol uložený návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce 
č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce. Spýtal sa, že či bol poslanecký návrh 
tohto dodatku zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že v materiáli od Ing. Szobiovej bola dôvodová správa, návrh na 
uznesenie a žiadny text návrhu dodatku k VZN v materiáli nebol.  Podľa nej išlo o zmätočný návrh, 
ktorý nemal predmet dodatku, záverečné ustanovenia a nebol zverejnený na úradnej tabuli.  
Poslanec Galaba - uviedol, že členovia poslaneckého klubu SMER-KDH-HZDS podali tento návrh 
a následne prečítal návrh uznesenia a dôvodovú správu k návrhu dodatku VZN č. 1, č. 2 k VZN č. 5 
o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce.  Odovzdal materiál JUDr. Vozárovej a požiadal 
ju, aby návrh dopracovala a bol predložený na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – Návrh na 
zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce : 
 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Záchenský, Lisý, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Škvarenina, Babocká ) 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – 
Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
na rok 2013: 
 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Záchenský, Lisý, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Škvarenina, Babocká ) 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – Návrh na 
2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2013: 
 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Záchenský, Lisý, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 



Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Škvarenina, Babocká ) 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – Návrh na 
zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 2013: 
 
Za: 14 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Boršč, Klučiar, Záchenský, Lisý, Madola, Uhrinová, 
Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Škvarenina, Babocká, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – Návrh na 
financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta: 
 
Za: 12 ( Petrovič, Hollý, Boršč, Hritz, Záchenský, Klučiar, Lisý, Madola, Uhrinová, Chládek, 
Rumanko, Galaba, ) 
Proti: 2 ( Škvarenina, Babocká ) 
Zdržali sa: 3 ( Šepták, Vicianová, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Galabu – Návrh na 
uskutočnenie finančnej kontroly v Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca:  
 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Poslanec Boršč - podal pozmeňujúci návrh na doplnenie bodu za bod č. 42 - Návrh na potvrdenie 
uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného 
dňa 05.09.2013 
- doplnenie bodu za bod č. 43 - Návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Boršča – Návrh na 
potvrdenie uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 05.09.2013: 
 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 



Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Boršča – Návrh na 
potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 05.09.2013: 
 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať  o celom programe v znení pozmeňujúcich návrhov : 
 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený program v znení pozmeňujúcich návrhov bol 
schválený v nasledovnom znení: 
 
 
Schválený program rokovania: 
 
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.1-26MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o vyhradení miest na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2013 na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-26MZ-2013) 

11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce (mat. 
č.3-26MZ-2013) 

12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-26MZ-2013) 

13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. …/2013 o určení  výšky príspevku zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce (mat. č.5-26MZ-2013) 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 (mat. č.6-26MZ-2013) 

15. Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca  
16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik  k 30.06.2013 (mat. č.7-26MZ-2013) 
17. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  na odstránenie 

nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.8-26MZ-2013) 



18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. k 30.06.2013 (mat. č.9-26MZ-2013) 

19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.06.2013 (mat. č.10-26MZ-2013) 

20. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.11-26MZ-2013) 

21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
k 30.06.2013 (mat. č.14-26MZ-2013) 

22. Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.15-26MZ-2013) 

23. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 (mat. č.17-26MZ-2013) 
24. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2013 (mat. č.18-26MZ-2013) 
25. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2013 (mat. č.19-26MZ-2013) 
26. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 (mat. č.20-26MZ-2013) 
27. Správa o plnení rozpočtu mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového 

rozpočtu k 30.06.2013 (mat. č.21-26MZ-2013) 
28. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 

určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 (mat. č.22-26MZ-
2013) 

29. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového 
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 (mat. č.23-26MZ-
2013) 

30. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 (mat. 
č.24-26MZ-2013) 

31. Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 
v roku 2013 (mat. č.25-26MZ-2013) 

32. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb 
v Zariadení opatrovateľskej služby 

33. Návrh na schválenie „Územný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č.5/2013 (mat. 
č.27-26MZ-2013) 

34. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce –nebytových 
priestorov na I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach 
so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra 
„C“ číslo 1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to Kancelárie č. 106 
o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov o výmere 3,80 m2 pre Miestny odbor 
Matice slovenskej Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-
26MZ-2013) 

35. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – pozemku 
o výmere 190 m2 -  časť parcely registra „C“ číslo 233/1 v k. ú. Zlaté Moravce pre 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., 
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (mat. č.29-26MZ-2013) 

36. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (prístavba CVČ) 
pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.30-26MZ-2013) 

37. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1462/6 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísaného v LV č. 3453 – pozemku podľa geometrického plánu č. 85/2013 
vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 parcely KN registra „C“ 
číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. 



Branislava Grambličku, vystupujúceho pri tomto právnom úkone ako podnikateľ pod 
obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, 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.31-26MZ-2013) 

38. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  výmere 19 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Nábreží za 
majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa Jána Sládeka 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.32-26MZ-2013) 

39. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre 
p. Miroslava Zvířecího v podiele ½-ina a jeho matku Máriu Bučkovú v podiele ½-ina 
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.33-26MZ-2013) 

40. Návrh na potvrdenie uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 

41. Návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 

42. Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach (mat. č.34-
26MZ-2013) 

43. Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského úradu (mat. č.37-26MZ-
2013) 

44. Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok (mat. č.35-26MZ-2013) 

45. Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (mat. č.36-26MZ-2013) 

46. Vystúpenia občanov 
47. Rôzne 
48. Diskusia 
49. Interpelácie poslancov 
50. Schválenie uznesenia 
51. Záver 

 
 
K bodu 7 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, aby podali 
stanovisko  k zápisnici. 
Poslanec Hollý -  uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
 
 
K bodu 8 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Primátor mesta -  požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb 
občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 25. Mestského zastupiteľstva. 
 



Mgr. Horvát -  uviedol, že na rokovaní 25. MsZ bolo prijatých 7 uznesení, z toho splnených je  5 
uznesení a 2 boli nepodpísané. 
 
K bodu 9 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta – uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní Mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že mu nebolo na jeho interpeláciu odpovedané a zaslané 
požadované materiály ohľadne projektových dokumentácií. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil  poslancovi Rumankovi, že nakoľko zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva bolo 5. septembra 2013,  bude mu odpovedané v zákonnej 30- dňovej lehote.  
 
K bodu 10 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o vyhradení miest na umiestňovanie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 
na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb 
občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Mgr. Horvát – uviedol, že podľa § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 
obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na 
vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti 
kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov. Na základe uvedeného je potrebné prijať 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určia plochy na vylepovanie predvolebných plagátov 
a určia sa pravidlá ich vylepovania.   Preto bol pripravený tento návrh nariadenia, ktorý tieto plochy 
a pravidlá určuje. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, 
Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 11 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce (mat. 
č.3-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar – uviedol, že spoločnosť STARS, s. r. o, zastúpená MUDr. Staroveckým podala na 
Mestský úrad v Zlatých Moravciach žiadosť o označenie novovytvorenej ulice. V súvislosti 
s realizáciou projektu IBV Mlynský potok Zlaté Moravce v lokalite „Za majerom“ v k. ú. Zlaté 
Moravce za účelom prípravy stavebných pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby 



výsledným produktom I. etapy je 31 stavebných pozemkov zoradených v dvoch uliciach, vrátane 
vybudovania potrebnej technickej a dopravnej infraštruktúry. Nakoľko v súvislosti s realizáciou 
projektu vznikla potreba pomenovania dvoch ulíc, je nevyhnutné zabezpečiť prerokovanie návrhu 
pomenovania týchto ulíc v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach. 
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií odporučila na svojom zasadnutí, konanom 04. 
09. 2013 označiť jednu  ulicu v lokalite „Za majerom“ J. C. Hronského ako pokračovanie už 
existujúcej ulice v Zlatých Moravciach. Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
odporučila na svojom zasadnutí, konanom 04. 09. 2013 označiť druhú novovytvorenú ulicu 
v lokalite „Za majerom“ názvom priezviska významnej osobnosti, ktorá žila a pôsobila v Zlatých 
Moravciach. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh na pomenovanie ulice - Gorazdova, ktorý zdôvodnil tak, že v tomto 
roku si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda a 900. výročie Prvej písomnej 
zmienky o meste Zlaté Moravce a tiež z dôvodu, že v danej lokalite sú ulice Svätoplukova 
a Pribinova. 
Zástupca primátora – podal návrh na pomenovanie ulice - Prof. Podhorného, ktorý  zdôvodnil tak, 
že okolité ulice sú pomenované podľa slovenských spisovateľoch, národovcoch: Smetanova, 
Hronského, Vansovej, Kukučínova a preto považuje za vhodné pomenovať novú ulicu podľa 
osobnosti, ktorá sa svojím životom pričinila o rozvoj vzdelanosti a kultúry v celom regióne. 
A v tomto roku uplynulo 100 rokov od jeho narodenia.  
Poslanec Chládek – podal návrh na pomenovanie ulice - Dr. Ľudovít Benkö a následne ho bližšie 
predstavil: 
Dr. Ľudovít Benkö sa narodil v roku 1839 v Palárikove. Na viedenskej univerzite roku 1861 
vyštudoval lekársku fakultu. Po promóciách vykonal prax u renomovaného budapeštianskeho 
chirurga Sebastiána Kováča. Dňa 23. júna 1863 bol vymenovaný za hlavného lekára Tekovskej 
župy. Dr. Benkö sa zaslúžil v roku 1863 (pred 150 rokmi) o založenie župnej nemocnice 
v Chyzerovciach. O tri roky neskôr ho vyznamenali za zásluhy pri potlačení epidémie cholery. 
Neskôr v roku 1875 sa zasadil o presťahovanie župnej nemocnice do vyhovujúcejších priestorov na 
Bernolákovu ulicu v Zlatých Moravciach, pre ktorú dal za vlastné peniaze vyhotoviť stavebný 
projekt na nový infekčný pavilón u budapeštianskeho architekta Franza Kolbenheyera. V roku 1893 
za svoje tridsaťročné zásluhy v oblasti zdravotníctva bol vymenovaný za kráľovského lekárskeho 
radcu. Dr. Benkö bol veľký humanista. Vo svojej lekárskej praxi sa riadil vlastným heslom: „Čo 
veda nedokáže vyliečiť – vylieči súcit a láska.“ Jeho vrodené sociálne cítenie bolo príkladné, keď 
chudobných často liečil aj zadarmo. Podľa dostupných záznamov vieme, že Tekovské noviny boli 
založené v roku 1882. Vydavateľom bola Tlačiarenská účastina – spoločnosť s 32 účastníkmi. 
Hlavnými predstaviteľmi novín boli Viliam Migazzi, Dr. Ľudovít Benkö, Oskar Svätojánsky a Ján 
Klobušický. Prvé číslo vyšlo pre 131 rokmi – 10. júna 1882. Dr. Benkö sa náruživo venoval 
fotografickej činnosti. V rokoch 1890 – 1899 vytvoril množstvo fotografických prác s adekvátnym 
obsahom svojej doby. Podarilo sa mu zdokumentovať život tak vyšších vrstiev spoločnosti, ako aj 
tých najchudobnejších. Zaznamenal ľudí pri rôznych pracovných činnostiach, zvečnil aj dobovú 
architektúru a krásu vtedajšej krajiny. My súčasníci, sme povinní fotografovi Benkövi vysloviť 
vysoké uznanie a najmä vďačnosť za jeho vzácne etnografické dielo, chrániť ho i zachovávať, ale 
starať sa o jeho ustavičné oživovanie, ako autentický obraz našej histórie. Dnes, vďaka Dr. 
Benkövi, môžeme s hrdosťou konštatovať, že na Slovensku sa nájde sotva mesto, s takou bohatou 
zbierkou fotografického materiálu z 19. storočia, ako práve Zlaté Moravce. Je nesporné, že Dr. 
Ľudovít Benkö za svoje mimoriadne zásluhy pri založení prvej Župnej nemocnice a v začiatkoch pri 
jej ďalšom vybudovaní, ako aj pri založení Tekovských novín a za bohatú zbierku historických 
fotografií o našom meste a jeho obyvateľoch si zaslúži, aby sa nová ulica pomenovala na jeho 
počesť Ulica Dr. Ľudovíta Benkö. 
 



Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom návrhu poslanca Galabu - Návrh na pomenovanie 
ulica - Gorazdova: 
 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Rumanko, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Škvarenina, Chládek ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu VZN mesta Zlaté Moravce o určení názvu ulice: 
 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Rumanko, Galaba, Šepták, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Chládek ) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 12 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Nociarovú, referentku škôl a školských zariadení, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu. 
Mgr. Nociarová – podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
 
K bodu 13  
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. …/2013 o určení  výšky príspevku zákonných zástupcov 
detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce (mat. č.5-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Nociarovú, referentku škôl a školských zariadení, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu. 
Mgr. Nociarová –podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Boršč, Záchenský, Klučiar, Babocká, Madola, Uhrinová, 
Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina ) 
Proti: 1 ( Lisý ) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
  
K bodu 14 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 (mat. č.6-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal JUDr. Cimráka, povereného riaditeľa 
Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému správe. 
 
JUDr. Cimrák – uviedol, že výška záväzkov je účtovného charakteru a je vo výške 331 650 €. 
Záväzky tvoria splatné a nesplatné pohľadávky, ktoré sú v lehote splatnosti. Záväzky po lehote 
splatnosti pozostávajú vo väčšej miere zo záväzkov z poistenia. Ďalej informoval, že pán Grujbár sa 
dňa 21.8.2013 zúčastnil rokovania s riaditeľom Krajskej pobočky Sociálnej poisťovne a v pondelok 
sa zúčastnil rokovania on.  Z rokovaní vyplynulo, že Mestská nemocnica si bude do konca roka 
riadne plniť odvodové povinnosti a zápisnice z rokovaní predložil hlavnému kontrolórovi. Ďalšie 
záväzky má Mestská nemocnica voči SPP, kde je predbežná dohoda o splátkach. Časť záväzkov 
z účtovného hľadiska tvoria aj nevyplatené mzdy, ktoré sú vo výške 112 tis. € s odvodmi a sú 
splatné ku koncu mesiaca a platia sa až v nasledujúci mesiac. Ďalšie záväzky tvoria nevyplatené 
dovolenky, ktoré sú vo výške 68 tis. €. Nemocnica eviduje pohľadávky vo výške 539 tis. € a 
splatnosť pohľadávok nemocnice voči poisťovniam je z dôvodu procesu kontroly a neskoršieho 
vyplácania uhrádzaná až po dvoch mesiacoch od vystavenia.  
  
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslanec Galaba – poukázal na niekoľko vecí z predloženej správy, a to, že v hlavnej činnosti 
výnosy obsahujú zisk z predaju majetku. Poukázal na položku ostatné prevádzkové výnosy a žiadal 
o vysvetlenie, čo obsahujú a ich upresnenie. Podotkol, že podnikateľská činnosť je stratová, čo je 
negatívny signál a tiež, že záväzky prevyšujú pohľadávky o viac ako 10, 7 násobok, záväzky nad 60 
dní splatnosti nad 44 % negatívne a je to riziko pre nemocnicu. Požiadal povereného riaditeľa 
Mestskej nemocnice o informácie o aký majetok sa jedná. 
Poslanec Rumanko – sa spýtal povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, či má zrealizované 
splnomocnenia s bankami na nakladanie s účtami a požiadal ho, aby konzultoval s vedením mesta, 
aby boli minimálne dve osoby kompetentné narábať s účtami, aby nedošlo k pochybeniu ako za 
bývalého riaditeľa.  
JUDr. Cimrák – uviedol, že nemocnica má účty v troch bankách: v Slovenskej sporiteľňi, Prima 
banke a Tatrabanke. Podpisové právo má v Slovenskej sporiteľni, v Prima banke čaká na podpis. 
Informoval, že účet v Tatrabanke má výpoveď a výpovedná doba uplynie dňa 21.9.2013. Ďalej 
informoval, že do Tatrabanky doručil materiály ohľadne informácie o účtoch Mestskej nemocnice, 
ktoré požadovali audítori v rámci vykonania auditu. Požadované informácie o účtoch zašle 
Tatrabanka audítorom. Momentálne sa oboznamuje  s ostatnými záležitosťami Mestskej nemocnice, 
o ktorých priebežne informuje vedenie mesta a hlavného kontrolóra. Čo sa týka medializovaných 
pochybení, že chýbajú v nemocnici státisíce, nezistil.  



Poslanec Boršč – sa spýtal na položku bežné výdavky- prevádzkové stroje, že čo sa v nemocnici 
nakúpilo. 
JUDr. Cimrák – uviedol, že nakoľko je týždeň vo funkcii, odpovie mu písomne. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina ) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 15 
Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v Mestskej nemocnici 
 
Primátor mesta – požiadal predkladateľa návrhu poslanca Galabu, aby odôvodnil predložený 
návrh. 
Poslanec Galaba – uviedol, že návrh je predkladaný z dôvodu dlhodobej arogancie bývalého 
riaditeľa nemocnice pán Grujbára a na základe informácií, ktoré súviseli s priebehom auditu a boli 
zo strany audítorov poskytnuté na minulom Mestskom zastupiteľstve. Na základe toho požiadal 
audítorskú spoločnosť LEX AUDIT o poskytnutie informácie o audite Mestskej nemocnice. 
Audítorská spoločnosť zaslala Mestskému zastupiteľstvu správu o zisteniach auditu účtovnej 
závierky Mestskej nemocnice. Vzhľadom na to, že správa je určená výhradne pre potreby 
Mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce nesmie byť bez písomného súhlasu poslancov 
použitá na iné účely alebo poskytnutá tretím osobám. Navrhol, aby bol po ukončení auditu 
nemocnice zverejnený výsledok a prípadne sa o záveroch kontroly diskutovalo. Následne prečítal 
návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca, DrSc.  Zlaté 
Moravce 
s ch v a ľ u j e 

a) návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca, DrSc.  
Zlaté Moravce 

b) Kontrolnú skupinu v zložení: Mgr. Milan Galaba, Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Pavol Šepták, 
PharmDr. Ivona Vicianová, Eva Dubajová, Ing. Eckhardtová, Ing. Štekl 

u k l a d á  
Hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Mestskej nemocnici 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 15.09.2013 
 
JUDr. Cimrák – reagoval na zloženie kontrolnej skupiny a uviedol, že nakoľko je Ing. 
Eckhardtová riaditeľkou konkurenčného zariadenia a na komisii budú k dispozícií všetky údaje, aj 
tie, ktoré nie sú určené verejnosti a tiež z dôvodu ochrany mestskej nemocnice a majetku mesta 
navrhol poslancom, aby zvážili pôsobenie Ing. Eckhardtovej v tejto komisii. 
Poslanec Galaba  - pripomienku pána Cimráka akceptoval a požiadal poslancov, aby sa k tomu 
vyjadrili. Následne stiahol z návrhu Ing. Eckhardtovú. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že návrh na zloženie kontrolnej skupiny konzultovala s kontrolórom 
mesta a opýtala sa, že nakoľko sa jedná o poslanecký prieskum, či by nemali byť v komisii len 
poslanci.  



Poslanec Galaba – podal návrh na stiahnutie Ing. Štekla z kontrolnej skupiny a doplnil do návrhu 
poslankyňu Uhrinovú.  
 
Poslanec Galaba – prečítal návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca, DrSc.  Zlaté 
Moravce 
s ch v a ľ u j e 

c) návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca, DrSc.  
Zlaté Moravce 

d) Kontrolnú skupinu v zložení: Mgr. Milan Galaba, Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Pavol Šepták, 
PharmDr. Ivona Vicianová, Eva Dubajová, Mgr. Denisu Uhrinovú 

u k l a d á  
Hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravc vykonať finančnú kontrolu v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 15.09.2013 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 17 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik  k 30.06.2013 (mat. č.7-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb, 
aby podal informáciu k predloženej správe. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – uviedol, že správa o hospodárení podniku bola 
predložená na rokovanie finančnej komisii, ktorej sa zúčastnil a neboli k nej pripomienky. Taktiež 
bola predložená správa od audítora, kde bolo skonštatované, že účtovníctvo podniku zodpovedá 
skutočnosti. Zo strany audítorov boli vytknuté niektoré záväzky a nedokončená výroba, ktorú 
postupne odpisujú a pokiaľ nebude vyfakturovaná bude príčinou znižovania zisku. Poukázal, že 
rozpočet Záhradníckych služieb bol za posledné tri roky krátený o vyše 140 tis. €, niekoľko krát 
žiadal a prosil, že rozpočet je nepostačujúci. V decembri 2012 bol rozpočet podniku znížený o 24 
tis. €. Záväzky podniku k 31.12.2012 boli vo výške  219 tis. €, k 30.6.2013 boli 215 tis. €, záväzky 
voči Sociálnej poisťovni 49 tis. €, ktorý znížili na 43 tis. € a na 37. tis. €. Poukázal, že najväčšie 
záväzky majú Záhradnícke služby mesta voči spoločnosti Drevan s.r.o. Prešov vo výške 77 554,47 
€  a voči spoločnosti Drevocom, Trnava vo výške 12 369,62€, nakoľko bol krátený príspevok a 
nebolo možné splátkový kalendár dodržať. Uviedol, že bol na minulom Mestskom zastupiteľstve 
obvinený, že kde dal rakvy a tiež bolo v Nitrianskych novinách zverejnené, že zaprel, že zo 
spoločnosti Drevocom bral rakvy, čo považuje za nehorázne tvrdenie.  Zdôraznil, že zo spomínanej 
spoločnosti brali okrem rakiev aj drevo na lavičky. V minulosti museli zo svojho rozpočtu 



financovať rekonštrukciu námestia A. Hlinku, s tým že museli uhradiť aj stánok, ktorý tam stojí. 
Ďalej sa museli starať o údržbu detských ihrísk a opravu lavičiek v meste. Taktiež poukázal na to, 
že im bol pozastavený príspevok od zriaďovateľa za mesiac júl, august a zamestnanci 
Záhradníckych služieb doteraz nedostali výplatu, iba im boli vyplatené zálohy z podnikateľskej 
činnosti mestského podniku. Dodal, že celý život robil pre mesto za minimálnych podmienok, 
nakoľko im bol krátený z roka na rok príspevok.  Čo sa týka údržby zelene v meste uviedol, že majú 
vyčlenených menej finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými mestami. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Prednosta MsÚ – informoval, že na Mestské zastupiteľstvo prišli konatelia spoločnosti Drevocom, 
s.r.o. Trnava pán Depré a spoločnosti Drevan, s.r.o. Prešov pán Gurega, ktorí by chceli poslancom 
a občanom mesta vysvetliť ako dlh vznikol, o ktorom hovorí pán Tomajko, či komunikuje 
so spomínanými konateľmi a  ako je to s dodanými truhlami.  
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – potvrdil, že spoločnosti Drevocom dlhujú za rakvy 
a spoločnosti Drevacan za rakvy a iné veci. 
Prednosta MsÚ – sa opýtal pána Tomajku, že o koľko rakiev ide a či je pravda, že jednej 
spoločnosti dlhuje za 582 rakiev, krížov, výsteliek a druhej spoločnosti za 90 rakiev.  
Poslankyňa Uhrinová – navrhla konateľom udeliť slovo. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že audítori nenašli za roky 2011, 2012 žiadne závažné pochybenia 
fungovania ekonomiky Záhradníckych služieb. Čo sa týka „kriminalizácie pána Tomajku“, uviedol, 
že na zastupiteľstve je občan, ktorý tvrdí, že komunikoval s pánom primátorom, ktorý od neho 
žiadal, aby vystúpil na pána Tomajku a osočoval ho, začo mu primátor sľúbil, že mu vybaví 
mestský byt. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslankyne Uhrinovej - udelenie slova pánovi Depré 
a pánovi Gurekovi: 
 
Za: 11 ( Petrovič, Škvarenina, Babocká, Madola, Uhrinová, Rumanko, Husár, Hollý, Hritz, 
Tonkovič, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 ( Boršč, Záchenský, Chládek, Lisý )  
Nehlasovali: 3 ( Klučiar, Vicianová, Galaba ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Pán Depré – sa predstavil, že je konateľom spoločnosti Drevocom, s.r.o. Trnava a predložil 
mestskému zastupiteľstvu materiál o neuhradených faktúrach. Uviedol, že Záhradnícke služby 
mesta mu od roku 2009 dlhujú peniaze za dodávku truhiel. Obrátil sa na pána Tomajku s otázkou, 
že kedy mu bude zaplatené. 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – reagoval na príspevok pána Depre a uznal záväzok 
voči spoločnosti Drevocom a tiež upozorňoval pána Krajčíka, že momentálne nemá podnik peniaze 
a že splátkový kalendár uznávajú. Vysvetlil mu, že finančná situácia v podniku je zlá v dôsledku 
krátenia rozpočtu. Ďalej dodal, že z podnikateľskej činnosti museli platiť prácu vo verejnom 
záujme, ktorá mala byť krytá príspevkom z mesta. 
Poslanec Hollý – uviedol, že nerozumie tomuto vystúpeniu, veď pán Tomajko nikdy nepoprel 
záväzky. Poukázal, že to vyplýva z toho, že nedostáva príspevok a pokiaľ nedostane peniaze, tak 
nemá z čoho uhradiť faktúry. Zdôraznil, že mesto je povinné dávať príspevok a budú môcť byť 
uhradené faktúry. 
Prednosta MsÚ – reagoval na poslanca Hollého a vysvetlil, že mesto pozastavilo vyplácanie 
príspevku Záhradníckym službám tri mesiace dozadu a predtým pán Tomajko príspevky z mesta 
dostal, ale i napriek tomu neuhrádzal faktúry a vytvoril dlh. Uviedol, že pán Tomajko tvrdí, že 



truhly odobral a vedenie mesta tvrdí, že ich predal so ziskom a pýta sa kde sú financie z predaja 
truhiel. 
Poslanec Hollý – reagoval na prednostu MsÚ a uviedol, že keď pánovi Tomajkovi nevychádzali 
peniaze, tak ich použil na niečo iné. Pripomenul, že v minulom období musel zabezpečovať 
vybudovanie pieskovísk a preliezok. Dodal, že vystúpenie konateľov považuje za zbytočné, pretože 
pán Tomajko nepopiera záväzok. 
Pán Gurega – sa predstavil, že je konateľom spoločnosti Drevan, s.r.o. Prešov, ktorá je dlhodobým 
dodávateľom pre Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. Počul v médiách ohlasy na to, čo sa 
deje v Zlatých Moravciach a nehorázne sa vyjadrovali, že nemajú dva mesiace výplaty. Uviedol, že 
so Záhradníckymi službami spolupracuje od roku 1998 a záväzky voči jeho firmy sú vo výške 89 
025€,47 centov. Predložil poslancom zoznam o počte odobratých rakiev a zdôraznil, že od roku 
2005 do dnešného dňa podnik nevyplatil peniaze za dodanie 576 rakiev. Opýtal sa pána riaditeľa 
a poslancov kedy a akým spôsobom chcú začať so splácaním a požiadal ich, aby sa vyjadrili 
a navrhli riešenie na uhradenie dlhu. Dodal, že na celom Slovensku sa nestretol s takým neplatičom 
akými sú Zlaté Moravce. 
Poslanec Galaba – nadviazal na príspevok poslanca Hollého a zdôraznil, aby sa do budúcnosti 
nebrali do zastupiteľstva firmy voči ktorým majú mestské podniky dlhy. Poradil pánovi Guregovi, 
aby zajtrajším dňom prestal dodávať Záhradníckym službám truhly a navrhol mu, aby oslovil ďalšie 
pohrebné služby v Zlatých Moravciach. Spýtal sa pána Guregu, že prečo i napriek dlhu od roku 
2005 dodával pánovi Tomajkovi truhly. 
Pán Gurega – vysvetlil, že s pánom Tomajkom bola dohoda a sľúbil mu, že sa to porieši a vyrovná 
dlh a dodal, že za posledné dva roky dostali zaplatené iba 200 €. 
Poslanec Rumanko – obrátil sa na konateľov spoločností a vysvetlil im, aby brali do úvahy 
skutočnosť, že štatutár mesta pozastavil Záhradníckym službám vyplácanie príspevku za posledné 
tri mesiace a taktiež im bol krátení príspevok o 85 tis. €. Keďže mal pán Tomajko krátené 
príspevky, tak musel na chod podniku použiť peniaze, ktoré zinkasovala z tržieb. Ďalej uviedol, že 
pokiaľ zastupiteľstvo schválilo príspevok pre príslušnú príspevkovú organizáciu, tak povinnosťou 
mesta je príspevok vyplácať, ale nie krátiť.  
Poslanec Boršč – opýtal sa konateľov, že kto ich pozval na zasadnutie dnešného Mestského 
zastupiteľstva a tiež sa opýtal, či sa udialo na Mestskom zastupiteľstve, aby firma, ktorá dodáva 
tovar pre mestský podnik, ktorý si neplní povinnosti voči tejto firme, aby prišla poslancov 
vyšetrovať. 
Primátor mesta – odpovedal, že tiež v mestskom zastupiteľstve vystúpili zástupcovia Vionu. 
Poslanec Boršč – sa obrátil na pána Guregu, že keď pán Tomajko neplatil za tovar mal prestať 
s ďalšími dodávkami tovaru. Uviedol, že keby bolo na poslancov, prijali by uznesenie a pánovi 
Guregovi by bolo zaplatené. 
Poslanec Hollý – povedal pánovi Guregovi, že ho chápe a opätovne zdôraznil, že pán Tomajko 
nikdy nespochybnil, že má dlhy za rakvy a tiež o záväzkoch informoval na finančnej komisii. 
Poukázal, že za bývalej primátorky bola situácia taká, že mestské podniky dostali príkaz a boli 
zrealizované akcie (kríž nad mestom, sochy, oprava ohrady okolo trojice, oprava múra 
cintorína)ktoré neboli rozpočtované a boli hradené z rozpočtov mestských podnikov.   
JUDr. Vozárová – reagovala na príspevky poslancov a uviedla, že nechápe postoj zo strany 
poslancov, kedy sa im opakovane poukazuje, že v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby 
mesta hospodárenie za posledné roky nefunguje. Podľa slov vedenia mesta a dodávateľov záväzky 
zo strany Záhradníckych služieb platené neboli. Pán Tomajko si objednal tovar z podnikateľskej 
činnosti a nezaplatil a ak tvrdí, že problém zaplatenia je poskytnutie príspevku, tak to nie je pravda, 
pretože z príspevku nemôžu byť financované záväzky z podnikateľskej činnosti. Zdôraznila, že 
podnik veľa rokov porušuje zákon a finančnú disciplínu a jeho ročný príspevok je výške 217 tis. €, 
a záväzky k 30.6.2013 sú vo výške 315 tis. €. Podnik sa dlhodobo zlým hospodárením pod vedením 
pána Tomajka dostal do takejto situácie a obviňovať dodávateľov, že dodávali pánovi Tomajkovi 
niečo a pýtať sa ich prečo tak konali nie je na mieste. Zaráža ju, že nikto sa nepýta pána Tomajku, 
prečo tak konal a ako riaditeľ podniku si mal financovanie podniku nastaviť v rámci možnosti. 



Prednosta MsÚ – vysvetlil, že komunikácia medzi nimi a konateľmi prebiehala odvtedy, ak sa 
otvoril problém hospodárenia Záhradníckych služieb a pýtali sa ho, čo majú spraviť, keď sa nevedia 
dovolať pravdy a požiadali ho, či môžu prísť na zastupiteľstvo.  
JUDr. Vozárová  - uviedla, že hospodárenie podniku vyústilo k tomu, že na minulom 
zastupiteľstve bol daný návrh na zrušenie tohto podniku, pretože ak sa chceme začať zaoberať 
vysporiadaním záväzkov, tak podnik treba zrušiť. Dodala, že ďalšie fungovanie podniku nemá 
opodstatnenie. 
Poslanec Hollý – sa opýtal JUDr. Vozárovej, že prečo nedali návrh na zrušenie nemocnice, keď sa 
do nej dalo 140 mil. a v súčasnosti má obrovský dlh a prečo nepostupujú rovnako. 
JUDr. Vozárová – odpovedala, že preto, že záväzky, ktoré má pán Tomajko predstavujú 1,5 
násobok jeho ročného rozpočtu.  
Ing. Szobiová – upozornila poslancov na to, že každá príspevková organizácia hospodári 
s verejnými prostriedkami, s ktorými sa musí narábať hospodárne, efektívne, účelne v zmysle 
zákona. Hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby je neefektívne, nehospodárne 
a porušuje sa finančná disciplína v plnom rozsahu. Zdôraznila, že mesto by porušilo finančnú 
disciplínu, keby poukázalo príspevok, z ktorého by sa uhradili náklady na podnikateľskú činnosť. 
Ďalej uviedla, že čo sa týka záväzkov, nemá ani jedna organizácia  umožnené, zákonom zakázané, 
aby sa zaväzovala záväzkom v bežnom rozpočtovom roku, na ktoré nemá krytie v rozpočte. Ďalej 
sa vyjadrila ku kráteniu príspevku Záhradníckych služieb a informovala, že v roku   

- 2010 bol poukázaný príspevok vo výške 270 528 €, 
- 2011 bol poukázaný príspevok vo výške 220 tis. €, 
- 2012 bol schválený rozpočet 281 440 plus 6 tis. € na kapitálové výdavky. 

Ďalej uviedla, že z dôvodu zníženia príjmov v časti rozpočte mesta boli krátené príspevky všetkých 
mestským podnikom, s tým, že Mestskej nemocnici bol znížený príspevok o -12,4%, Mestskému 
stredisku kultúry a športu -12,2%, Technickým službám mesta -10,34% a to z dôvodu, že 
zabezpečujú vývoz, zber a likvidáciu komunálneho odpadu a príjem mesta za túto činnosť nemôže 
byť použitý na iný účel ako na výdavky TKO, čiže príspevok na zber a likvidáciu TKO vo výške 
225 013€. Záhradníckym službám mesta bol príspevok znížený o -12,10% a bol im poukázaný  
príspevok vo výške 6 tis. €. 
Poslanec Galaba – pripomenul, že záväzky nemocnice prevyšujú pohľadávky o viac ako 7-
násobok a podal procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. 
Primátor mesta – poďakoval konateľom, že prišli a objasnili situáciu a ospravedlnil sa im. 
JUDr. Vozárová – prehovorila k poslancov a uviedla, že keď pán primátor zistil výhrady voči 
fungovaniu nemocnice, tak nepredĺžil riaditeľovi nemocnice poverenie a to isté očakáva aj od 
poslancov v súvislosti s pánom Tomajkom. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Galaba, 
Husár, Uhrinová, Babocká, Chládek, Škvarenina, Rumanko ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 ( Petrovič, Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 17 
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.8-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb, 
aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – uviedol, že k návrhu opatrení sa vyjadril 
v predchádzajúcom bode. Ďalej mal výhradu k tomu, že sa konatelia spoločností nezastavili za ním 
a že s pánom Guregom komunikoval a povedal mu, že si musia jednotlivé záväzky ozrejmiť. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
JUDr. Vozárová – opätovne upozornila pána Tomajku a poslancov, že poskytovanie príspevku 
organizácií, ktorá hospodári v rozpore so zákonom je porušovaním finančnej disciplíny. 
Poslanec Hollý – citoval zo správy audítora, ktorá je podľa neho relatívne dobrá v porovnaní, čo 
vydali o nemocnici a nerozumie tomu o čo tu ide. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že audítor rieši, či sú účtovné položky správne zadelené, či sú 
k jednotlivým účtovným operáciám podložené objednávky, faktúry, zmluvy a pod. Podotkla, že vo 
vzťahu k Záhradníckym službám hovoríme o porušovaní zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a porušovaní zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Poslanec Hollý – uviedol, že tým, že dávame mestskému podniku menej peňazí, nemôžeme 
očakávať, že podnik bude fungovať hospodárne. 
Poslanec Boršč – uviedol, že v predložených návrhoch opatrení všetkých mestských podnikov mu 
chýba termín na splnenie týchto opatrení. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Vicianová, Hollý, Boršč, Tonkovič, Záchenský, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Chládek, Rumanko, Husár, Šepták, Hritz, Galaba ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Lisý ) 
Nehlasovali: 1 ( Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh opatrení zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu18 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. k 30.06.2013 (mat. č.9-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Ďuráčka, povereného riaditeľa Mestského 
strediska kultúry a športu, aby podal informáciu k predloženej správe. 
 
Mgr. Ďuráček – uviedol, že rozpočet Mestského strediska kultúry a športu na rok 2013 bol 
schválený na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.2.2013 vo výške 211 900,-€ a na 24. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.6.2013 bol navýšený o 8 000,-€, celková výška 
príspevku 220 650,-€. Skutočné náklady za 1. polrok 2013 boli 108 569,25 €, čo predstavuje 
čerpanie na 49,20 %. Mestské stredisko kultúry a športu má pohľadávky vo výške 3 886,-€, ktoré sú 
odstúpené exekútorovi na vymáhanie a pohľadávku s PFA za neuhradenie energií za prenájom 
priestorov mestského štadiónu.  
 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
   
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Boršč, Tonkovič, Záchenský, Klučiar, Škvarenina, Babocká, 
Madola, Chládek, Rumanko, Husár, Hritz, Galaba, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Šepták ) 
Nehlasovali: 1 ( Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 19 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.06.2013 (mat. č.10-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, 
aby podal informáciu k predloženej správe. 
 
Mgr. Sendlai -  uviedol, že mestský podnik Službyt, m. p. hospodári od 1.1.2013 ako príspevková 
organizácia s príspevkom mesta. Za 1. polrok 2013 tento príspevok činil 80 000,-€, z toho 34 315,-€ 
je príspevok na správu podniku, 35 685,-€  je príspevok na údržbu nepredaných bytov a 10 000,-€ 
činí príspevok na údržbu budov mesta. Za 1. polrok 2013 Službyt, m. p. dosiahol celkový výsledok 
hospodárenia za celý podnik vo výške 2 406,-€. V hlavnej činnosti dosiahol mestský podnik zisk vo 
výške 3 918,-€ a v podnikateľskej činnosti stratu vo výške 1 512,-€. V hlavnej činnosti vo výnosoch 
vykazujú sumou 651 460,-€ majetok, ktorý k 1.1.2013 odovzdali MsÚ, t.j. bytovky, v ktorých sa 
nachádzajú nepredané byty /ulica 1. mája, Rovňanova 1,3,5, Kalinčiakova 6,8,10, Tekovská/. 
V nákladovej časti šetria oproti rozpočtu v takmer všetkých položkách, okrem mzdových nákladov, 
kde prekračujú čerpanie. Službyt, m. p. rozviazal pracovný pomer s dvomi pracovníkmi a jedna 
pracovníčka čerpá materskú dovolenku. Vo výnosoch v podnikateľskej činnosti vykazujú poplatky 
za vykonávanie správy v predaných bytoch a takisto aj tržby za údržbu, ktorú prevádzajú 
v predaných aj v nepredaných bytoch a spoločných priestoroch pracovníci Službytu. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Boršč, Záchenský, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Chládek, Rumanko, Husár, Hritz, Galaba, Lisý, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 20 
Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za rok 2012 (mat. č.11-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Sendlaia, povereného riaditeľ Službytu, 
aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Sendlai – uviedol, že podľa § 21 ods. 2) zákona č. 523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy je príspevková organizácia právnickou osobou obce, ktorej menej ako 50 % 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik nespĺňa uvedené kritérium po dvoch po sebe nasledujúcich 
rozpočtových rokoch. V zmysle § 21 ods. 12) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je 
zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný zrušiť ju k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že 
tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady menej ako 50% počas najmenej 
dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch.  
   
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Boršč, Záchenský, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Chládek, Rumanko, Husár, Hritz, Galaba, Lisý, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh opatrení zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 21 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
k 30.06.2013 (mat. č.14-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a ospravedlnil pána Vargu, povereného riaditeľa 
Technických služieb mesta z dôvodu nevoľnosti. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, 
Madola, Chládek, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Šepták, Galaba, Rumanko) 
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.  
 
 
 



K bodu 22 
Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.15-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a odporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 11 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Boršč, Záchenský, Klučiar, Babocká, Madola, Chládek, 
Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 ( Lisý, Šepták, Galaba, Rumanko) 
Nehlasovali: 3 ( Uhrinová, Tonkovič, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh opatrení zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 23 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 (mat. č.17-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informácie k predloženej správe. 
Ing. Szobiová – sa vyjadrila k plneniu rozpočtov základných škôl a Základnej umeleckej škole. 
Uviedla, že rozpočtové organizácie – ZŠ Mojmírova, ZŠ Robotnícka, ZŠ Pribinova hospodária ako 
prenesený výkon štátnej správy a to z prostriedkami štátneho rozpočtu a základná umelecká škola je 
financovaná plne z rozpočtu mesta. Na základných školách pôsobia školské kluby detí a školské 
jedálne, ktoré sú originálne kompetencie mesta financované z príjmov mesta. Zo štátneho rozpočtu 
bolo v 1. polroku 2013 poukázané ZŠ Mojmírovej 226 tis. €, ZŠ Pribinovej 206 016,-€, ZŠ 
Robotníckej 172 972,-€ , kde išlo o prostriedky na výkon vzdelávací proces prenesený výkon štátnej 
správy.  
  
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 24 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2013 (mat. č.18-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 25  
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2013 (mat. č.19-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 26 
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 (mat. č.20-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva.  
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

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



K bodu 27 
Správa o plnení rozpočtu mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového 
rozpočtu k 30.06.2013 (mat. č.21-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informáciu k predloženému bodu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že rozpočet mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2014 a 2015 bol schválený so zmenami na 22.zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva uznesením v príjmovej časti v celkovej výške 6 508 400,- €, vo 
výdavkovej časti v celkovej výške 6 457 655,-€, s prebytkom 50 745,-€. V bežnom rozpočte 
k 30.6.2013 mesto bolo rozdielom medzi príjmami a výdavkami v prebytku hospodárenia vo výške 
502 991,-€, v kapitálom rozpočte bolo v schodku vo výške -96 883,-€, ktoré vykrylo finančnými 
operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. Celkovo bolo mesto k 30.6.2013 v prebytku 
hospodárenia vo výške 491 962,-€. Upozornila, že mesto má zriadené dva fondy, a to rezervný fond 
a fond rozvoja bývania. Rezervný fond bol k 30.6.2013 vo výške 61 344,34€. Mesto použilo 
finančné prostriedky z rezervného fondu podľa uznesenia MsZ č. 494/2013 zo dňa 28.2.2013 na 
čiastočné splácanie istín z bankových úverov. Mesto Zlaté Moravce evidovalo k 31.12.2012 
pohľadávky za daňové a nedaňové príjmy, z ktorých najväčšiu položku tvorili pohľadávky za daň 
z nehnuteľnosti vo výške 265 741,26€ a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné úpravy 
FO vo výške 200 225,53€. Mesto prevzalo v roku 2013 úver vo výške 200,000,-€ na základe 
schváleného uznesenia č. 495/2013 s účelom na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ul. vo 
výške 100,000,-€ a na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100,000,-
€. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 28 
Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového určenia 
finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 (mat. č.22-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informáciu k predloženému bodu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že poslanci dostali materiál, v ktorom je uvedené, že do zmeny rozpočtu 
týmto rozpočtovým opatrením boli zapracované finančné prostriedky účelovo viazané, určené na 
bežné výdavky,  nevyžadujúce súhlas Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 Zák. č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.  
Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. zmeny rozpočtu mesta schvaľuje orgán obce, s 
výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie 
a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 



verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Poskytnuté prostriedky môžu byť použité len na 
účel, na ktorý boli zákonom na príslušný rozpočtový rok schválené.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 

Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu o zmene rozpočtu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 29 
Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového určenia 
finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 (mat. č.23-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informáciu k predloženému bodu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že do zmeny rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením boli zapracované 
finančné prostriedky účelovo viazané, určené na bežné výdavky, nevyžadujúce súhlas Mestského 
zastupiteľstva v súlade s § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení. Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. zmeny rozpočtu 
mesta schvaľuje orgán obce, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.  
Poskytnuté prostriedky môžu byť použité len na účel, na ktorý boli zákonom na príslušný 
rozpočtový rok schválené.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu o zmene rozpočtu  zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 30 
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 (mat. 
č.24-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila návrh na prevzatie 
úveru predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia 
financií a rozpočtu, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 



Ing. Szobiová – uviedla, že rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 a 2  zák. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to: 
 
I. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   - 40.000,00 €  
Zdôvodnenie: 
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose pre rok 2013 zverejnený na stránke MF 
SR dňa 14.12.2012 predpokladali podiel na dani pre rok 2013 vo výške 2.897.944 €, avizovaná 
aktualizácia podielu obcí na výnose pre rok 2013 prognózou v júni 2013 zverejnená dňa 
3.7.2013 predpokladá podiel na dani pre rok 2013 vo výške 2.850.572 €. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme zníženie bežného rozpočtu iba v jeho príjmovej časti, čím sa zníži prebytok 
rozpočtu o 40.000 €.  

 
II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

PR 11.1  FK 01.7.0.  651  Splácanie úrokov v tuzemsku    +   1.665,00 € 
III. Úprava vo výdavkovej časti  finančných operácií kód zdroja 41: 

PR 11.1  FK 01.7.0.   821 Splácanie domácej istiny     +   7.080,00 € 
Zdôvodnenie: 
Dňa 28.2.2013 na 22.zasadnutí MZ bol schválený úver vo výške 200.000 €. Mesačná splátka 
istiny je od septembra 2013 vo výške 1.770 €. Predpokladané úroky do konca roka sú vo výške 
1.550 €. Nakoľko splátky istín ako aj úrokov z prijatého úveru boli plánované hradiť z 
prebytku rozpočtu, navrhovanou zmenou sa zníži prebytok rozpočtu a zvýši sa výdavková časť 
rozpočtu o 8.745 €.  

 
IV. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

223001 Poplatky za služby v ZOS (od klientov)        -  13.200,00 €  
223001 Poplatky za stravu v ZOS (od klientov)            -  13.680,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 10.2    FK 10.2.0.1.   637 ZOS – služby (strava od klientov)  -  13.680,00 € 
PR 10.2    FK 10.2.0.1.   600 ZOS – bežné výdavky (služby od klientov) -  13.200,00 € 
 Zdôvodnenie: 
V zmysle VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto 
služby je určené financovanie od klienta vo výške 390 € (210 € za služby a 180 € za stravu) na 
mesiac.  
Priemerná obsadenosť lôžok v ZOS k 30.6.2013 bola 9,33 klienta. Rozpočet na rok 2013 bol 
navrhnutý na plnú obsadenosť t.j. 13 lôžok. Predpokladáme, že aj v II.polroku obsadenosť 
lôžok nebude naplnená, preto navrhujeme zníženie v príjmovej časti bežného rozpočtu ako aj 
vo výdavkovej časti bežného rozpočtu prepočtom podľa obsadenosti lôžok. V opačnom prípade 
je skreslený pohľad na čerpanie rozpočtu.  
 

V. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
133013 Poplatok za uloženie odpadu        +  2.000,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 6.2    FK 05.1.0.   633 Nakladanie s odpadmi – zberné nádoby  +     300,00 € 
PR 6.2    FK 05.1.0.   714 Nakladanie s odpadmi – nákup multifunkčného nakladača +  1.700,00 
€ 
Zdôvodnenie: 
Mesto podpísalo zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu dňa 25.7.2013 s 
účelovou dotáciou vo výške 32.300 € na úhradu nákladov na zakúpenie multifunkčného 
nakladača s príslušenstvom vo výške 26.600 € a na zberové nádoby o objeme 1100 litrov 
v počte 30 ks (10 ks na plasty, 10 ks na papier, 10 ks na sklo) vo výške 5.700 €. Na základe 



zmluvy je spolufinancovanie účelovej dotácie z rozpočtu mesta vo výške min. 5% z poskytnutej 
dotácie t.j. najmenej vo výške 1.615 €, preto navrhujeme uvedenú zmenu rozpočtu.   
 

VI. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
223002 Poplatky za MŠ – príspevky od rodičov pre MŠ         + 5.980,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   630 Tovary a služby – pre MŠ    + 5.980,00 € 
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.     
 

VII. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 72: 
312  Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ        
 -   4.873,00 €  
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   -   4.873,00 € 
Zdôvodnenie: 
V predchádzajúcej zmene rozpočtu boli finančné prostriedky prijaté z úhrad stravy nesprávne 
klasifikované podľa kódu zdroja a preto navrhujeme zmenu rozpočtu znížením príjmovej 
položky a zároveň znížením výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ.     
 
 

VIII. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
312  Z rozpočtu obce – réžia zamestnancov mesta v MŠ       +  6.632,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   637 Služby (strava) pre zamestnancov mesta v MŠ +  6.632,00 € 
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 
služby pre MŠ o sumu výšky príjmu za stravu zamestnancov.      
 

IX. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 5.3  FK 01.1.1.6.   637  Výdavky obce – služby (revízie a kontroly) -   1.950,00 € 
  PR 10.3  FK 10.2.0.2.   635  DOS – údržba prevádzkových strojov (výťahy)+  1.950,00 € 
Zdôvodnenie: 
V rozpočte na rok 2013 boli plánované revízie a kontroly objektov vo vlastníctve mesta vo 
výške 8.300 €. Na základe vykonanej revízie troch výťahov v bytovom dome na Rovňanovej 
ul., v ktorom sa nachádza Opatrovateľská služba je nutná oprava troch osobných výťahov vo 
výške 1.950 €. Túto zmenu rozpočtu navrhujeme presunom medzi položkami a funkčnou 
klasifikáciou v rámci schváleného rozpočtu v jej výdavkovej časti.  
 

X. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
233   Príjem z predaja pozemkov       + 5.000,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
PR 5.1   FK 03.1.0.    718  Policajné služby – modernizácia špeciálnych strojov, zariadení      
+ 5.000,00 € 
Zdôvodnenie: 
Mesto úspešne získalo na základe podanej žiadosti na financovanie projektov v oblasti 
prevencie kriminality zo ŠR dotáciu vo výške 5.000 € na rozšírenie kamerového systému. 



Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
bola podpísaná dňa 28.6.2013. Finančné prostriedky boli pripísané na účet mesta dňa 
31.7.2013. V zmysle zmluvy sa príjemca zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude financovať 
najmenej 20% výdavkov z celkového rozpočtu na projekt.  
Kamera bude umiestnená v mestskej časti Chyzerovce vzhľadom na opakované sťažnosti 
obyvateľov m. č. Chyzerovce a v súlade s predloženým projektom.  
Spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality v zmysle dotácie zo ŠR nie je 
rozpočtované, preto navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením v príjmovej ako aj vo výdavkovej 
časti kapitálového rozpočtu.  
 

XI. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
233   Príjem z predaja pozemkov     +    335,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
PR 6.3  FK 06.3.0.      710 Zásobovanie vodou (vodovodná prípojka)  +     335,00 € 
Zdôvodnenie: 
Vodovodná prípojka je samostatná stavba. V súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch je vlastníkom vodovodnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady 
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Vodovodná prípojka sa 
nenachádzala v objekte smetiska na Tehelnej ul. v Zlatých Moravciach preto je potrebné ju 
zhotoviť. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením kapitálového rozpočtu 
v príjmovej aj vo výdavkovej časti.  
 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu:  
Za: 16 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Husár ) 

Nehlasoval: 1 ( Vicianová ) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 31 
Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 
v roku 2013 (mat. č.25-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Szobiová – uviedla, že návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu 
v Zlatých Moravciach v roku 2013 je predkladaný z dôvodu nízkeho krytia rozpočtom na 
zabezpečenie týchto služieb pre obyvateľov mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2013 sú na 
mestskú autobusovú dopravu určené finančné prostriedky vo výške 29.000 Eur. Táto sumu 
nepokrýva celkové predpokladané výdavky na celý rok, ktoré pri rovnakom objeme objednaných 
výkonov a prepravných kilometrov u dopravcu sa odhadujú na 43.500 Eur. 
Mesto Zlaté Moravce má uzatvorenú s dopravcom rámcovú Zmluvu o výkonoch vo verejnom 
záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi zo dňa 1.10.2009, ktorá je uzatvorená na dobu 
určitú do 31.12.2017. V zmluve sú dohodnuté ročné zálohové platby a 5% primeraný zisk pre 
dopravcu. ARRIVA Nitra a. s. (Veolia Transport Nitra a.s. od 1.7.2013 zmenila obchodné meno na 



ARRIVA Nitra a.s.) predložila vyúčtovanie k 30.6.2013 na základe ktorého za I. polrok boli 
náklady na MAD vo výške 20.377 Eur.  
V súčasnej dobe prebieha rokovanie s dopravcom ohľadom dodatku k Zmluve na rok 2013, 
v ktorom dopravca navrhuje zvýšiť zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme na 
40.000 Eur. V rámcovej zmluve v roku 2009 boli dohodnuté zálohové platby vo výške 28.878 Eur. 
Tieto zálohové platby už niekoľko rokov nepokrývajú skutočne vynaložené náklady na 
zabezpečenie objednaných služieb. V roku 2011 bola poukázaná záloha na objednané služby vo 
výške 28.878 Eur, vyúčtovaný nedoplatok a preukázaná strata na základe vykonanej kontroly zo 
strany mesta bola vo výške 8.045 Eur. V roku 2012 bola poukázaná záloha na objednané služby vo 
výške 28.878 Eur, vyúčtovaný nedoplatok a preukázaná strata na základe vykonanej kontroly zo 
strany mesta bola vo výške 15.094 Eur. V roku 2013 zatiaľ nebola poukázaná žiadna záloha na 
MAD, táto bude dohodnutá a zaplatená na základe podpísaného dodatku na rok 2013 po schválení 
zmeny rozpočtu na krytie týchto výdavkov.  
Na základe predložených vyúčtovaní nákladov, výkonov a tržieb zo strany ARRIVA Nitra a.s. je 
zrejmé, že preprava osôb medziročne klesá, z toho väčšina osôb sú dôchodcovia, žiaci a študenti so 
zľavami, objednané kilometre poklesli redukciou spojov len veľmi mierne (o 1000 km ročne), 
pričom v roku 2012 boli zvýšené náklady na opravy autobusu.  
Na základe uvedeného je potrebné v roku 2013 dofinancovať výdavky na MAD vo verejnom 
záujme vo výške 26.000 Eur.  
 
Návrh na zmenu rozpočtu: 
 
04.5.1.   644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVA Nitra)  + 26.000 Eur 
08.1.0.   642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám (šport.kluby)  -  26.000 Eur 
  
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k uvedenému návrhu. 
 
Poslanec Lisý – si myslí, že treba nedoplatok splatiť a požiadal vedenie mesta, aby vyvolalo 
rokovanie so spoločnosťou Arriva o zrušení zmluvy na mestskú hromadnú dopravu a preverilo, či 
by spoločnosť Arriva vedela zabezpečiť spoje medzimestskou dopravou. 
Prednosta MsÚ – informoval, že na komisii dopravy bola daná požiadavka, aby vedenie mesta 
vyvolalo rokovanie s NSK a že by sa začala riešiť mestská hromadná doprava prímestskými spojmi. 
Na základe tejto požiadavky sa primátor mesta, prednosta MsÚ a vedúci oddelenia výstavby 
a správy majetku mesta zúčastnili rokovania s predsedom NSK a zodpovednými zamestnancami 
NSK, ktorí boli ústretoví a bolo dohodnuté, že sa vytvorí pracovná skupina so spoločnosťou Arriva 
a zamestnancami NSK. Následne si členovia komisie dopravy vytvorili pracovnú skupinu zo 
všetkých svojich členov a zástupcom Arrivy, s tým, že na rokovanie pracovnej skupiny bude 
prizvaní aj zamestnanec NSK. Úlohou komisie bude vypracovať materiál tak, aby mohli byť spoje 
zabezpečené prímestskou dopravou a mesto by si v rámci MHD ponechalo iba ranné spoje. 
Následne bude pripravený materiál predložený na odsúhlasenie predsedovi NSK.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu:  
Za: 6 ( Hritz, Lisý, Tonkovič, Škvarenina, Babocká, Chládek ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 12 ( Galaba, Husár, Rumanko, Uhrinová, Šepták, Madola, Klučiar, Záchensky, Boršč, 
Hollý, Vicianová, Petrovič )  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.  
 
 
 
 



K bodu 32 
Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb 
v Zariadení opatrovateľskej služby 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Szobiovú o predloženie dôvodovej správy a odôvodnenie 
predloženého návrhu. 
Ing. Szobiová – podala vysvetlenie k predloženému návrhu a uviedla, že prevádzka Zariadenia 
opatrovateľskej služby je financovaná zo ŠR, od klientov a z rozpočtu mesta. MPSVaR SR určilo 
výšku dotácie 320 €/mesiac na klienta v ZOS. Táto dotácia sa zúčtováva so ŠR podľa obsadenosti 
lôžok. Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta boli v roku 2012 vo výške 1.062 €, z toho 
príspevok zo ŠR je vo výške 320 €, klient hradí 390 € a rozdiel vo výške 352 € je predpoklad 
doplatku z rozpočtu mesta na 1 klienta ZOS na rok 2013.  
V rozpočte je plánované financovanie sociálnych služieb v ZOS na rok vo výške 12.706 € (81,45 € 
na klienta za mesiac) z vlastných prostriedkov mesta. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo  
z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2011. Na základe účtovnej uzávierky za mesiac august 
2013 a stavu čerpania rozpočtovaných výdavkov v ZOS je čerpanie výdavkov z vlastných príjmov 
mesta prekročené a nepokryje nevyhnutnú potrebu do konca roka 2013.   
Výdavky zo ŠR podľa obsadenosti lôžok v ZOS k 31.8.2013 boli vo výške 25.636 €. Priemerná 
obsadenosť lôžok za 8 mesiacov je 10. Za neobsadené lôžka v ZOS k 31.8.2013 budú finančné 
prostriedky vrátené do ŠR vo výške 7.680 €.  
Na prevádzku ZOS boli vyčerpané finančné prostriedky prijaté od klientov k 31.8.2013 vo výške 
22.625,55 € (za stravu a služby).  
Z rozpočtu mesta v zmysle VZN bolo dofinancovanie prevádzky ZOS k 31.8.2013 vo výške 19.137 
€, čo je prekročenie plánovaného rozpočtu o 6.431 € (150,61%).  
Nakoľko výdavky na prevádzku ZOS prekračujú plánované zdroje v rozpočte je potrebné ju 
dofinancovať aspoň vo výške 9.000 €. 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu v rámci programu 10 Sociálne služby presunom 
medzi položkami a funkčnou klasifikáciou a medzi podprogramami, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu.  
  
Návrh na zmenu rozpočtu: 
 
PR 10.3   10.2.0.2.  611 Opatrovateľská služba (mzdy)     -  8.000 
Eur 
PR 10.2   10.2.0.1.  611 Zariadenie opatrovateľskej služby (mzdy)   + 8.000 Eur 
PR 10.3   10.2.0.2.  625 Opatrovateľská služba (poistné do Sociálnej poisťovne) -  1.000 Eur 
PR 10.2   10.2.0.1.  625 Zariadenie opatrovateľskej služby (poistné do Soc. poisťovne) + 1.000 Eur 
 
Schválený rozpočet: 
Výdavky z rozpočtu mesta na jedného klienta za mesiac = 81,45 Eur 
Rozpočet po zmene: 
Výdavky z rozpočtu mesta na jedného klienta za mesiac  = 139,14 Eur 
 
Primátor mesta  – otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 18 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, 
Madola, Uhrinová, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Rumanko, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



K bodu 33  
Návrh na schválenie „Územný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č.5/2013 (mat. 
č.27-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Bc. Nociar – uviedol, že v roku 2013 vznikla požiadavka spracovať zmeny a doplnky č.5  v súlade 
s odporúčaniami Mestského zastupiteľstva. Nutnosť vypracovania zmien a doplnkov č.5 ÚPN  
vychádza predovšetkým z potreby aktualizovať platný ÚPN v tých častiach, ktoré stratili 
aktuálnosť.   Táto nutnosť vznikla na základe zmeny funkčného využitia lokality v severozápadnej  
časti mesta. Lokalita je definovaná ako priemyselný park, ktorý po zmene bude určený na zmiešané 
územie pre ľahký  priemysel, občiansku vybavenosť celomestského významu pre obchod, služby. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu: 
Poslanec Petrovič – uviedol, že očakáva, že ak sa budú v budúcnosti schvaľovať zmeny územného 
plánu bola k dispozícii katastrálna mapa a bolo jasne povedané, kde, čo sa bude meniť, čo tam má 
byť a aby občania vedeli, o ktoré územie ide. Navrhol, že by bolo potrebné pozrieť na katastrálnu 
mapu a povedať si, čo sa plánuje v budúcnosti robiť, aby nevznikali problémy. 
Primátor mesta – uviedol, že zmeny územného plánu sa dávajú na verejné pripomienkovanie a dal 
slovo pánovi Nociarovi.  
Bc. Nociar – vysvetlil, že územný plán mesta bol schválený v roku 2000 a mal sa každé štyri roky 
aktualizovať, čo nebolo uskutočnené a keďže má mesto záujem na stabilizovaní pracovnej sily, tak 
vychádza požiadavkám občanov a podnikateľským subjektom.  
Poslanec Galaba – sa spýtal primátora mesta, že v materiáli, ktorí dostali od poslanca Rumanku 
bola vyčíslená služba pre spoločnosť Eagle na obstaranie územného plánu vo výške 12 000,-€ a či 
to platilo mesto. 
Primátor mesta – odpovedal, že mesto to neplatilo. 
Bc. Nociar – doplnil, že obstaranie územného plánu financoval objednávateľ. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 17 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 34 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce –nebytových 
priestorov na I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so 
súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra 
„C“ číslo 1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to Kancelárie č. 106 
o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov o výmere 3,80 m2 pre Miestny odbor 
Matice slovenskej Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-
26MZ-2013) 
 



Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar- uviedol, že v predloženom návrhu ide o schválenie prenájmu nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici , a to kancelárie, o ktorú požiadal  
Miestny odbor Matice slovenskej.  
 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomu bodu rokovania.  
Za: 17 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Klučiar, Lisý, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
 
K bodu 35 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – pozemku 
o výmere 190 m2 -  časť parcely registra „C“ číslo 233/1 v k. ú. Zlaté Moravce pre 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., 
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (mat. č.29-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar- uviedol, že v predloženom návrhu ide o schválenie prenájmu pozemku pre 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy ESAM s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko uvedená spoločnosť má už v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli 
Materskej školy na Štúrovej ulici a žiada o prenájom priľahlého pozemku priamo nadväzujúceho na 
už prenajatý pozemok pred vedľajšou terasou, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti 
umiestnené v ich súkromnej materskej škole.  Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na svojom 15. zasadnutí konanom 
dňa 03. 09. 2013 odporučila schváliť prenájom.  
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
Poslanec Hritz – sa spýtal, či bol prenájom konzultovaný s riaditeľkou MŠ Štúrovej pani 
Bajaníkovou. 
Bc. Nociar – odpovedal, že návrh bol prerokovaný a riaditeľka škôlky s prenájmom súhlasila. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Lisý, Babocká, Madola, Uhrinová, 
Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Škvarenina , Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 2 ( Vicianová, Klučiar ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



K bodu 36 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (prístavba CVČ) 
pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.30-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala 
informáciu k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že v návrhu ide o schválenie prenájmu majetku pre spoločnosť 
ENERGOSTROJ Mochovce, ktorá vybudovala o financovala prístavbu CVČ. Uzatvorenie 
nájomného vzťahu je záväzkom, ktorý vychádza zo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, ktorá bola 
schvaľovaná mestským zastupiteľstvom v roku 2012.  
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
Poslanec Hollý – sa spýtal, že aké sú podmienky prenájmu, pretože v materiáli chýbajú tieto 
informácie. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že nájomné bude vo výške 1€ ročne plus 1€ ročne za energie, každý 
deň v popoludňajších a večerných hodinách bude mať konateľ spoločnosti Ing. Kuba možnosť na 
sprístupnenie priestorov na hranie stolného tenisu.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Petrovič, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchenský, Lisý, Klučiar, Babocká, Madola, Uhrinová, 
Rumanko, Galaba, Šepták, Chládek, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Hollý ) 
Nehlasoval: 2 ( Vicianová, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 37 
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1462/6 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísaného v LV č. 3453 – pozemku podľa geometrického plánu č. 85/2013 
vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 parcely KN registra „C“ číslo 
1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava 
Grambličku, vystupujúceho pri tomto právnom úkone ako podnikateľ pod obchodným 
menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, 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.31-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar – uviedol, že v predloženom návrhu ide o schválenie zámeru prevodu majetku pre pána 
Grambličku, konkrétne sa jedná o rozšírenie parkoviska pred jeho prevádzkou. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že pán Gramblička posunul svoj pozemok pre potreby spoločnosti 
Tesco z dôvodu prejazdu zásobovacích vozidiel, ktorá mu vybudovala parkovisko pred jeho 
prevádzkou a ktoré si chce právne vysporiadať. 
 



Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Galaba, Husár, Rumanko, Šepták, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Lisý, Záchensky, 
Boršč, Tonkovič, Hritz, Hollý, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 3 ( Vicianová, Škvarenina, Klučiar ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 38 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  výmere 19 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Nábreží za 
majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa Jána Sládeka 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.32-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Bc. Nociar- uviedol, že v predloženom návrhu ide o schválenie prevodu majetku pod garážou vo 
vlastníctve žiadateľa. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Galaba, Husár, Rumanko, Šepták, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Lisý, Klučiar, 
Záchensky, Boršč, Tonkovič, Hritz, Hollý, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 2 ( Vicianová, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 39 
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce – 
schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť 
pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre p. Miroslava 
Zvířecího v podiele ½-ina a jeho matku Máriu Bučkovú v podiele ½-ina 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.33-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 



 
Ing. Mesároš - uviedol, že v predloženom návrhu ide o schválenie zámeru prevodu časti pozemku, 
ktorý sa nachádza vedľa výmenníkovej stanice, ktorý je vo vlastníctve mesta a žiadatelia ho užívajú 
bez právneho titulu.  
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  
Poslanec Hollý- uviedol, že v návrhu mu chýba výmera pozemku. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že s vedúcim stavebného úradu si bol pozrieť predmetný pozemok, 
ktorý pán Zvířecí zdedil a užíva ho vyše 27 rokov. Hranica pozemku je posunutá do pozemku 
mesta, na ktorom sa nachádza studňa ako jediný zdroj pitnej vody. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Galaba ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 ( Klučiar, Šepták, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 40 
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
 
Primátor mesta -  požiadal predkladateľa návrhu pána poslanca Boršča o odôvodnenie 
predloženého návrhu. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že návrh je predkladaný z dôvodu, že väčšina poslancov je presvedčená, 
že schválené finančné prostriedky by sa mali poukazovať Záhradníckych službám. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Klučiar, Lisý, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Babocká, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 41 
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
 
Primátor mesta -  požiadal predkladateľa návrhu pána poslanca Boršča o odôvodnenie 
predloženého návrhu. 
 
Poslanec Boršč – podal odôvodnenie. 



JUDr. Vozárová – opätovne zdôraznila, že poskytovanie príspevku organizácií, ktorá hospodári 
v rozpore so zákonom je porušovaním finančnej disciplíny.  
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 16 ( Šepták, Galaba, Husár, Rumanko, Chládek, Uhrinová, Madola. Lisý, Klučiar, Záchensky, 
Boršč, Tonkovič, Hritz, Hollý, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Babocká, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 42 
Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach (mat. č.34-
26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku 
mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
Bc. Nociar – uviedol, že v predloženom návrhu ide o zvýšenie cestovného v mestskej autobusovej 
doprave v Zlatých Moravciach na základe výsledkov hospodárenia za mestskú dopravu za rok 2012. 
Materiál na úpravu cenníka cestovného bol prerokovaný na komisii dopravy a na finančnej komisii.  
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13 ( Šepták, Galaba, Husár, Rumanko, Chládek, Madola. Babocká, Klučiar, Záchensky, Boršč, 
Hritz, Hollý, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Tonkovič, Škvarenina ) 
Nehlasovali: 3 ( Babocká, Vicianová, Lisý ) 
 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 43       
Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského úradu (mat. č.37-26MZ-
2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Romana Šíru, prednostu Mestského úradu, aby podal informáciu 
k predloženému bodu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že primátor mesta vydal ku dňu 1.8.2013 nový organizačný poriadok 
Mestského úradu Zlaté Moravce a následne informoval o vykonaných organizačných zmenách:  
 
1. Na oddelení miestnych daní a vymáhania pohľadávok bolo vytvorené miesto – referát 
miestnych daní a vyrubovania sankcií. Referáty jednotlivých miestnych daní sú dlhodobo 
vyťažené. Tri referentky majú na starosti 7 druhov daní. V súvislosti so zmenami pri vydávaní 



rozhodnutí o vyrubení dane a povinnosťou vyrubovať sankcie bolo nevyhnutné vytvoriť nové 
pracovné miesto, nakoľko evidujeme  5500 daňovníkov dane z nehnuteľností a 7500 poplatníkov za 
komunálny odpad a nie je fyzicky možné, aby referentky robiace správu daní mali na starosti aj 
sankčné konania. Hlavnou pracovnou náplňou referenta tohto oddelenia je sledovanie splatnosti 
všetkých daní, vyznačovanie vykonateľnosti rozhodnutí vo vzťahu ku každej jednej dani a jej 
evidovanie do informačného systému, vyrubovanie úroku z omeškania, vyrubovanie pokút, 
zasielanie výziev a komunikácia s daňovým dlžníkom, ako aj príprava podkladov k vymáhaniu 
nedoplatkov.  
 
2. Na oddelení projektov  a propagácie mesta bolo vytvorené miesto  referát cestovného ruchu 
a marketingu s úväzkom 0,5. Hlavnou pracovnou náplňou je aktualizovanie plánov a koncepcií 
súvisiacich s prezentáciou a rozvojom mesta, realizácia rôznych projektov, špeciálne tento rok, keď 
si pripomíname 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce. Ďalej činnosti 
súvisiace s prijímaním dotácií a nenávratných finančných prostriedkov, spolupráca pri tvorbe 
koncepcie regionálneho rozvoja, zabezpečovanie zahraničnej spolupráce s partnerskými mestami, 
participácia na kultúrnych a iných aktivitách spoločenského významu v meste, príprava 
propagačných materiálov. 
 
3. Prišlo k vytvoreniu nového  oddelenia  výstavby a správy majetku mesta, ktoré zabezpečuje 
činnosti, ktoré predtým zabezpečovali dve oddelenia – oddelenie výstavby a oddelenie správy 
majetku mesta. Súčasne došlo k zrušeniu pracovného miesta vedúci oddelenia správy majetku 
mesta, pričom pracovné činnosti  tejto pozície boli rozdelené medzi vedúceho oddelenia výstavy 
a správy majetku mesta a niektorých referentov. Taktiež bol zrušený referát drobných stavieb, 
ktorého činnosti zabezpečuje zamestnanec na Spoločnom obecnom úrade. Z dôvodu nadbytočnosti 
bol preto ukončený pracovný pomer s 2 zamestnancami. 
 
4. Na oddelení výstavby a správy majetku mesta bolo vytvorené miesto odpadového hospodárstva 
a bytovej politiky. V súvislosti s odovzdaním správy bytov z mestského podniku Službyt späť na 
Mesto, bolo potrebné prijať zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať prevzatú agendu bytovej 
politiky. V podstate došlo k presunu zamestnanca, ktorý vykonával túto agendu v Službyte, späť 
pod mestský úrad.  Do pracovnej náplne tejto pracovnej pozície spadajú aj činnosti súvisiace 
s rozsiahlou evidenciou odpadov a odpadovým hospodárstvom, nakoľko tieto doteraz neboli 
adekvátne personálne podchytené. 
V novom Organizačnom poriadku, ktorý bol vydaný k 1.8.2013 nefiguruje nové pracovné miesto, 
ktoré sme vytvorili k 5.9.2013 a o ktorom Vás taktiež chceme informovať. 
Ide o pracovné miesto referátu škôl a školských zariadení. S účinnosťou od 5.9.2013 boli 
z referátu „školský úrad-referát škôl a školských zariadení“ vytvorené dva samostatné referáty, a to 
„školský úrad“, ktorý zabezpečuje činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 
a „referát škôl a školských zariadení“, ktorý zabezpečuje samosprávne kompetencie na úseku 
školstva. Tieto referáty sú vzájomne zastupiteľné. Novovytvorené miesto je s úväzkom na  5 hodín 
denne. Nabiehame tak v podstate čiastočne na systém, ktorý tu fungoval aj v minulosti, že agendu 
školstva zabezpečovali vzhľadom na rozsiahlosť agendy dvaja zamestnanci.   
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
Poslanec Boršč – sa spýtal, že koľko zamestnancov pracuje na Mestskom úrade. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že mu bude odpovedané písomne. 
 
JUDr. Vozárová – informovala, že v mesiaci august bolo schválené na obecnom zastupiteľstve 
v Lovciach vystúpenie obce zo Spoločného obecného úradu. Mestu bola doručená žiadosť, kde 
plynie 2-mesačná výpovedná doba a k 31.10.2013 Spoločný obecný úrad medzi mestom Zlaté 
Moravce a obcou Lovce zanikne. Kompetencie stavebného úradu si bude mesto Zlaté Moravce od 
1.11.2013 zabezpečovať samostatne a zamestnanci budú spadať pod oddelenie výstavby a správy 



majetku mesta. V súčasnosti na stavebnom úrade pracujú traja zamestnanci, z toho jedna 
zamestnankyňa je na materskej dovolenke, druhá zamestnankyňa zabezpečuje na čiastočný úväzok 
agendu drobných stavieb a čiastočne výkon stavebných vecí. Dodala, že agendu stavebných vecí 
zabezpečuje 1,5 zamestnanca.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13 ( Petrovič, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Chládek, Šepták, Galaba ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Husár, Rumanko ) 
Nehlasovali: 3 ( Vicianová, Klučiar, Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informácie zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie.  
 
 
K bodu 44 
Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a obnovy kultúrnych pamiatok (mat. č.35-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb 
občanom, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
 
Mgr. Horvát – uviedol, že návrh na zmenu sekretára komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok bol z dôvodu, že Ing. Bacigalová nepracuje na 
Mestskom úrade a na návrh predsedu komisie Ing. Petra Hollého bol prednostom MsÚ Mgr. 
Romanom Šírom menovaní za  sekretára komisie Ing. Peter Mesároš. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Petrovič, Vicianová, Hollý, Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Lisý, Klučiar, Babocká, 
Chládek, Husár, Galaba, Šepták, Madola ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 ( Uhrinová, Škvarenina, Rumanko ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 45  
Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (mat. č.36-26MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb 
občanom, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
 
Mgr. Horvát – uviedol, že návrh na zmenu sekretára komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, 
správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja bol z dôvodu, že Ing. Mesková  



nepracuje na Mestskom úrade a na návrh predsedu komisie Miroslava Záchenskeho bol prednostom 
MsÚ Mgr. Romanom Šírom menovaní za  sekretára komisie Ing. Peter Kmeť. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 ( Šepták, Galaba, Husár, Chládek, Madola, Babocká, Škvarenina, Lisý, Klučiar, Záchensky, 
Tonkovič, Hritz, Hollý, Petrovič , Boršč ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 
Nehlasovali: 2 ( Uhrinová, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo na 
vedomie. 
 
 
K bodu 46 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili. 
Pán Šíma – informoval o bytovke na Ďatelinisku. Uviedol, že obsadenosť bytoviek je na  50%,  
zvyšná polovica je nerozhodných a niektorí záujemcovia majú problém s financovaním. Z tohto 
dôvodu hľadali riešenia a našli možnosť financovania cez Štátny fond rozvoja bývania, kde by 
záujemcovia o byt vložili 20% v hotovosti a zvyšok by bol financovaný z fondu rozvoja bývania. 
V tomto roku musia byť žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania podané cez samosprávu, preto 
poprosil vedenie mesta, aby vyšli k mladým ľuďom v ústrety. Od 1.1.2014 bude zmena zákona 
a žiadosť o financovanie zo ŠFRB si budú môcť podať aj firmy za rovnakých podmienok ako 
samospráva.  
Primátor mesta – poďakoval pánovi Šímovi a dal slovo prednostovi MsÚ. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že sa o tom rozprával s referentkou, ktorá zabezpečuje prenesený výkon 
štátnej správy – ŠFRB. Mesto bude v tomto smere nápomocné a každému žiadateľovi budú 
poskytnuté informácie k podávaniu žiadosti . Vedenie mesta tento krok víta a má záujem na tom,  
aby došlo k naplneniu spoločného cieľa. 
František Petrík – obvinil primátora mesta a uviedol, že primátor si ho dal zavolať a prisľúbil mu, 
že v prípade, že bude osočovať pána Tomajku dostane mestský byt. Ďalej uviedol, že on také nič 
neurobí. 
Primátor mesta – uviedol, že nie je pravda, čo povedal pán Petrík a že pán Petrík klame. 
Pán Berczy – uviedol, že jeho starej matke boli zobraté pozemky v Zlatých Moravciach na základe 
zákona č. 46/1948 a tri parcely boli bezodplatne prevedené na mesto Zlaté Moravce, konkrétne sa 
jedná sa o chodník smerom od Zimného štadióna ku Calexu. Žiada, aby mu boli pozemky vrátené, 
avšak nemá záujem tam uskutočniť stavbu a podľa jeho zistení chodník nemá stavebné povolenie. 
Zdôraznil, že v prípade, že nedostane pozemky naspäť, podá návrh na súd o vrátenie pozemkov. 
Uviedol, že zaslal na Mestský úrad zaslal viacero listov a vyjadril nespokojnosť s písomnou 
komunikáciou od pani JUDr. Vozárovej. Požiadal primátora mesta, aby sa v tejto veci vyjadril 
a zaujal stanovisko. 
JUDr. Vozárová  - reagovala na príspevok pána Berczyho a vysvetlila mu, že jeho žiadosti 
o sprístupnenie informácií boli vybavené v súlade so zákonom a pri riešení ktorých  ho opakovane 
vyzývala, aby ich doplnil, čo však neurobil, preto boli odložené. Čo sa týka jeho návrhu na vrátenie 
pozemkov, má za to, že vlastníctvo  nie je preukázané  a uviedla, že pokiaľ zastáva názor, že 
pozemky sú v jeho vlastníctve, má právo sa obrátiť na príslušný Okresný súd a žiadať o určenie 
vlastníckeho práva. 



Pani Jahnová -  uviedla výhrady voči bytovým domom na Ďatelinisku. Poukazovala na problémy, 
ktoré im táto stavba priniesla. Nepáči sa jej prístup vedenia mesta k riešeniu ich problémov 
a opakovane vyjadrila svoju nespokojnosť so situáciou. 
Pani Lisá – obrátila sa na pani Jahnovú, že si nepraje, aby jej manžela otravovala vo večerných 
hodinách. Tiež mala výhradu k tomu, že sa na neho obracajú občania s problémami,  ktorí nepatria 
do jeho volebného obvodu.  
Pán Paluška – v súvislosti s menovaním nového riaditeľa Mestskej nemocnice sa opýtal primátora 
mesta, že prečo nie sú riaditelia mestských podnikov vybratý vo výberových konaniach a prečo ich 
iba menuje.  
Primátor mesta – odpovedal pánovi Paluškovi, že riaditeľ nemocnice bol poverený. 
 
 
K bodu 47 
Rôzne 
Primátor mesta – informoval poslancov Mestského zastupiteľstva o príprave slávnostného 
Mestského zastupiteľstva, kde budú odovzdávané ocenenia pri príležitosti 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce. Poprosil prednostu MsÚ, aby podal bližšie informácie. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že z viacerých strán sa vzniesli požiadavky o zvolanie slávnostného 
Mestského zastupiteľstva na 26.9.2013, kde by sme si ocenili občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
mesta. Ide o návrh na udelenie pamätnej tabule mesta Zlaté Moravce Židovských spoluobčanom, 
návrh na udelenie čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PHD, 
návrh na udelenie plakiet mesta Zlaté Moravce, návrh na udelenie diplomov. Zoznam predložených 
osôb na udelenie plakiet bol prerokovaný na komisii mládeže, školstva, kultúry a športu.  
Poslanec Rumanko – obrátil sa na vedenie mesta a kolegov poslancov s návrhom , aby sa zvolila 
iná forma, a to slávnostná akadémia kde by sa pozvali ocenení a ušetrilo by sa tým 1 700 €, ktoré by 
sa mohli použiť na odmenenie ocenených. Ďalej navrhol, aby sa čestné občianstvo  schválilo na 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že udelenie čestného občianstva mesta Zlaté Moravce musí byť 
schválené na Mestskom zastupiteľstve a pokiaľ má pán Rumanko takýto návrh, tak si myslí, že nič 
nebráni tomu, aby sa poslanci vzdali odmeny za slávnostné zastupiteľstvo. 
Poslanec Galaba – uviedol, že na základe VZN sa udeľovanie ocenení vykonáva slávnostným 
spôsobom, ale nemusí ísť o slávnostné zastupiteľstvo. Súhlasil s návrhom poslanca Rumanka a tiež 
upozornil, že  hrozí problém, že slávnostné Mestské zastupiteľstvo nemusí byť uznášaniaschopné. 
Primátor mesta – uviedol, že je na rozhodnutí poslancov, akú formu navrhnú. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že návrh na udeľovanie ocenení bol prerokovaný na komisii školstva, 
mládeže, športu a kultúry, neboli k nemu pripomienky a tiež by bolo vhodné, aby sa zoznam 
odsúhlasil na Mestskom zastupiteľstve. Zdôraznil, že pokiaľ nebudú riadne ohodnotení zamestnanci 
Záhradníckych služieb sa odmieta zúčastniť na akejkoľvek slávnosti v meste, či pôjde o slávnostné 
zastupiteľstvo alebo slávnostnú akadémiu. 
Poslanec Hollý – mal výhradu k návrhu na zvolanie slávnostného zastupiteľstva. 
Poslanec Chládek – uviedol, že návrhy na udelenie ocenení vzišli z komisie školstva, mládeže, 
športu a kultúry, z pracovnej skupiny k 900.-ke a tiež od občanov. Prehovoril k poslancov, že by 
bolo čestné, aby sme si slávnostným spôsobom ocenili a uctili občanov mesta. 
Poslanec Galaba – navrhol do zoznamu na udelenie plakiet mesta doplniť poslanca Ing. Lisého. 
Primátor mesta – súhlasil s návrhom poslanca Galabu. 
Poslanec Rumanko – navrhol, aby bol plaketou mesta ocenení riaditeľ Záhradníckych služieb pán 
Tomajko pre rozvoj mesta a históriu. 
Primátor mesta – súhlasil s návrhom poslanca Rumanka. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že nakoľko bol pán Tomajko ocenení  pri 890. výročí mesta, tak sa to 
neriešilo.  
Poslanec Tonkovič – navrhol do zoznamu na udelenie plakiet mesta doplniť rektorku Vysokej 
školy ekonómie verejnej správy Prof. Cibákovú. 



Poslanec Husár – uviedol, že Prof. Cibákovej bola udelená plaketa za bývalej primátorky. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie pamätnej tabule židovským 
spoluobčanom: 
Za: 13 ( Husár, Rumanko, Šepták, Chládek, Uhrinová, Babocká, Hritz, Tonkovič, Galaba, Boršč, 
Záchensky, Klučiar, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 5 ( Madola, Vicianová, Petrovič, Škvarenina, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie čestného občianstva Prof. 
Leikertovi: 
Za: 15 ( Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že do zoznamu na udelenie plakety mesta bol navrhovaný Mons. Marián 
Javor, ktorý nedal súhlas a z toho dôvodu bol zo zoznamu odstránený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za doplnenie Prof. Cibákovej do zoznamu na udelenie plakety 
mesta: 
Za: 6 ( Hritz, Tonkovič, Klučiar, Madola, Rumanko, Husár ) 
Proti: 1 ( Uhrinová ) 
Zdržali sa: 8 ( Škvarenina, Babocká, Chládek, Galaba, Šepták, Lisý, Záchensky, Boršč ) 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za doplnenie Ing. Lisého do zoznamu na udelenie plakety mesta: 
Za: 14 ( Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Klučiar, Škvarenina, Babocká, Madola, Uhrinová, 
Chládek, Rumanko, Husár, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Lisý) 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za doplnenie pána Tomajka do zoznamu na udelenie plakety mesta: 
Za: 15 ( Galaba, Husár, Šepták, Rumanko, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Škvarenina, Lisý, 
Klučiar, Záchensky, Boršč, Tonkovič, Hritz ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za kompletný zoznamu na udelenie plakiet mesta: 
Za: 15 ( Galaba, Husár, Šepták, Rumanko, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Škvarenina, Lisý, 
Klučiar, Záchensky, Boršč, Tonkovič, Hritz ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie plakiet mesta – „in memoriam“: 
 
Za: 15 ( Galaba, Husár, Šepták, Rumanko, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Škvarenina, Lisý, 
Klučiar, Záchensky, Boršč, Tonkovič, Hritz ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie diplomov mesta Zlaté Moravce: 
 
Za: 15 ( Galaba, Husár, Šepták, Rumanko, Chládek, Uhrinová, Madola, Babocká, Škvarenina, Lisý, 
Klučiar, Záchensky, Boršč, Tonkovič, Hritz ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Rumanko – navrhol do zoznamu na udelenie diplomov doplniť Miestnu organizáciu 
slovenského rybárskeho zväzu v Zlatých Moravciach: 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslanca Rumanka: 
Za: 15 ( Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie diplomov mesta Zlaté Moravce: 
 
Za: 15 ( Hritz, Tonkovič, Boršč, Záchensky, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, 
Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



 
Primátor mesta – uviedol, že je ešte predkladaný návrh na udelenie ďakovného listu mesta Zlaté 
Moravce pani Hlavatej a klubu FC VION Zlaté Moravce – pánovi Viliamovi Ondrejkovi a prečítal 
návrh uznesenia 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za uznesenie – návrh na udelenie ďakovných listov: 
 
Za: 15 ( Hritz, Tonkovič, Boršč, Klučiar, Lisý, Škvarenina, Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, 
Rumanko, Husár, Galaba, Šepták, Záchensky ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Prednosta MsÚ – pozval poslancov Mestského zastupiteľstva a občanom mesta na slávnostnú 
akadémiu, ktorá sa bude konať dňa 26.9.2013 o 15:30 hod. v Obradnej miestnosti Mestského 
strediska kultúry a športu, na ktorom budú udeľované ocenenia. 
 
K bodu 48  
Diskusia 
Primátor mesta – odovzdal slovo poslancom. 
 
Riaditeľ Službytu Mgr. Sendlai – sa vyjadril k návrhu pána poslanca Galabu na stiahnutie bodov 
č. 21,22,35 z programu dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva, čo považuje za neseriózne 
voči podnikom.  Uviedol, že v rámci návrhov na zmenu rozpočtu mestského podniku Službyt išlo 
o presun finančných prostriedkov medzi položkami. Ďalej sa vyjadril ku stiahnutiu návrhu na 
rekonštrukciu komínov na bytovkách na ulici 1. mája, ide o štyri bytovky, v ktorých bývajú rómski 
spoluobčania. Podľa revíznej správy kominára sú komíny nevyhovujúce, padajú z nich tehly a nie je 
možné ich ďalej používať.  Informoval, že návrh opätovne predložil na finančnú komisiu a tiež 
o situácií informoval Mestskú radu, ktorá s predloženým návrhom súhlasila a odporučila na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Upozornil, že ide o veľmi vážnu vec, ktorú je potrebné začať 
riešiť, pretože začína vykurovacia sezóna a tiež je ohrozený život ľudí. V tomto roku bol 
v bytovkách lokalizovaný aj požiar. Podotkol, že na základe dnešného rozhodnutia poslanca Galabu 
bude musieť informovať občanov a zakázať im v bytovkách kúriť. Opýtal sa pána poslanca Galabu, 
či bude zodpovedný za smrť ľudí.  
Poslanec Galaba – reagoval na príspevok Mgr. Sendlaia a uviedol, že si vyprosuje, aby šíril 
informácie o tom, že on zmietol návrh zo stola, ale je zato, aby sa rekonštrukcia komínov urobila. 
Zdôraznil, že on podal návrh na stiahnutie a odsúhlasilo to Mestské zastupiteľstvo. Uviedol, že je 
presvedčený, že finančná komisia, ktorá bola 2.septembra bola úmyselne bojkotovaná zo strany 
tých ľudí, ktorí tam neboli. 
Riaditeľ Službytu Mgr. Sendlai – uviedol, že nie je možné čakať do najbližšieho zastupiteľstva.   
Poslanec Galaba – mal výhradu, že v materiáloch na finančnú komisiu  nebol predložený rozpočet 
a chýbali cenové ponuky. 
Riaditeľ Službytu Mgr. Sendlai – uviedol, že v Mestskej rade boli predložené cenové ponuky. 
Bc. Nociar – potvrdil slová Mgr. Sendlaia a uviedol, že revízni technici odmietajú robiť revízie 
spomínaných komínov a v poslednej revíznej správe je uvedené, aby sa okamžite zastavilo 
vykurovanie. 
Poslanec Lisý – mal pripomienku, že zodpovedný za stav a prevádzku bytov je správca. 
Pripomenul, že v minulosti pomáhali Službytu s plastovými oknami na Nitrianskej ulici a pýta sa, či 
sa peniaze vracajú a či sa platí poplatok správcovi bytov. 



Poslanec Boršč – uviedol, že vykurovacia sezóna skončila koncom apríla a o rekonštrukcii sa 
mohlo rozhodovať na júnovom Mestskom zastupiteľstve. 
Poslanec Hollý – navrhol, aby bola rekonštrukcia riešená z fondu údržby a opráv.  
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že komunikuje s riaditeľom Službytu, informáciu o mestských 
nájomných bytov majú na každom zasadnutí bytovej komisii, vie o tejto situácii a riaditeľovi dávali 
stanoviská. V spomínaných bytoch bývajú neprispôsobiví občania Zlatých Moraviec, ktorí si platia 
a budú sa obracať na komisiu a riaditeľa ohľadne tohto problému. 
Poslanec Šepták – potvrdil, že o tomto probléme hovorili na Mestskej rade a navrhol čerpať 
finančné prostriedky z rezervného fondu a nakoľko ide o havarijný stav treba to začať ihneď riešiť. 
Ing. Szobiová – reagovala na poslanca Šeptáka a uviedla, že to nie je možné, pretože mesto nemôže 
čerpať výdavky, keď nemá schválené rozpočty. Zdôraznila, že musíme mať schválenú investičnú 
akciu, aby sme mohli začať čerpať prostriedky. Rezervný fond je možné čerpať až po schválení 
Mestským zastupiteľstvom. 
Poslanec Klučiar – upozornil na skutočnosť, že na základe rokovacieho poriadku sme si 
schvaľovali program a z toho dôvodu nie je možné opätovne zaradiť bod, ktorý sme stiahli do bodu 
diskusia a dať o ňom hlasovať.  
JUDr. Vozárová – uviedla, že tu nejde o zaradenie bodu do programu, ktorý predtým nebol 
schválený. V zmysle zákona o obecnom zriadení má každý poslanec právo na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva predkladať návrhy. Teda, ak aj z diskusie vyplynie potreba riešiť určitú vec prijatím 
uznesenia, toto je možné. Podľa jej názoru je schválenie navrhovaného uznesenia v súlade so 
zákonom.  
 
Poslanec Šepták – navrhol, aby odsúhlasili financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov  
z prostriedkov z rezervného fondu vo výške  19 tis. € a z prostriedkov fondu rozvoja bývania vo 
výške 16 tis. €. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania: 
Za: 15 (Babocká, Madola, Uhrinová, Chládek, Rumanko, Husár, Šepták, Petrovič, Vicianová, 
Hollý, Hritz, Boršč, Záchensky, Škvarenina, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Tonkovič ) 
Nehlasovali: ( Klučiar, Galaba ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 49  
Interpelácie poslancov  
 
Poslanec Petrovič - predniesol nasledovné interpelácie 
 

- Uviedol, že na júnovom Mestskom zastupiteľstve sa hovorilo o vytvorení komisie, ktorá má 
analyzovať situáciu ohľadne skládky TKO. Spýtal sa pána Vargu, či bola komisia zriadená, 
či sa zaoberala situáciou ohľadne skládky, aké boli jej závery. Ďalej sa spýtal, že čo je 
s položkou 200 tis. € z rezervného fondu a či sa skládka uzatvorila. 

Primátor mesta – uviedol, že z dôvodu neprítomnosti pána Vargu bude na interpeláciu odpovedané 
písomne.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že podľa informácií od pána Vargu komisia nebola zriadená. Riaditeľ 
Technických služieb rokuje a robí všetky kroky k predĺženiu životnosti skládky. 
Poslanec Tonkovič – sa spýtal, že aké sú nové informácie ohľadne kanalizácie. 
Bc. Nociar – informoval, že momentálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré je v štádiu 
elektronického obstarávania a po ukončení bude vybratý generálny dodávateľ. Podľa zákona 



dodávateľa bude musieť odsúhlasiť ministerstvo a po odsúhlasení sa začne s realizáciou diela.  
V prípade, že bude elektronické obstarávanie úspešné, tak sa v budúcom roku môže začať 
s realizáciou budovania kanalizácie. 
Zástupca primátora – uviedol, že sa zúčastnil výročnej schôdze Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, kde vo výročnej správe uvádzajú nasledovne: v roku 2012 sa začal proces verejného 
obstarávania dodávateľov investičných akcií, financovaný z operačného programu - životné 
prostredie o vybudovanie kanalizácie a ČOV Zlaté Moravce. Podotkol, že k zákonu o verejnom 
obstarávaní mali veľké výhrady aj starostovia a primátori miest, nakoľko brzdí k rozvoju miest 
a obcí. 
Poslanec Galaba – uviedol, že na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce bolo zverejnené, že 
pani Rosinská má právo používať služobné motorové vozidlo a požiadal o zdôvodnenie, nakoľko 
doteraz nemali redaktori Tekovských novín takúto vymoženosť. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že pani Rosinská má k dispozícií služobné motorové vozidlo z dôvodu, 
že zabezpečuje program na oslavy 900. výročia mesta a zúčastňuje sa na množstve pracovných 
rokovaní v meste a v najbližšom okolí.  Pani Rosinská je členkou pracovnej skupiny k oslavám 
a z dôvodu plnenia úloh používa služobné vozidlo. 
Pani Rosinská – uviedla, že služobné vozidlo doteraz nepoužívala, nakoľko na služobné účely 
využívala súkromné vozidlo.  
Poslanec Galaba – interpeloval primátora mesta: 

- spýtal sa, že aký je dôvod na odvolanie pána Grujbára, nakoľko na gremiálnej porade 
v Mestskej nemocnici informoval, že odstúpil zo zdravotných dôvodov. 

Primátor mesta – odpovedal, že stratil jeho dôveru. 
 
 
K bodu 49  
Schválenie uznesenia 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupiteľstvo  
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Lisý – informoval o schválených uzneseniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 611/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dňa 
19.09.2013 
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 26. zasadnutí MZ konaného dňa 
19.09.2013 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 

                                                                         Mgr. Roman Šíra 
                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 612/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

 
 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dňa 
19.09.2013 
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 Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ivana Hritza 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 

                                                                         Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 613/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Petra Lisého 
za členov: p. poslanca Ing. Ladislava  Boršča a p. poslanca Ivana Madolu  
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
  
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 

                                                                            Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 614/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 26. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 26. MZ s nasledujúci zmenami: 
návrh p. poslanca Mgr. Milana Galabu: stiahnutie pôvodných  bodov programu  č. 15, 21, 22, 25, 
35 a zaradiť ako  bod 15 – Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
 
návrh p. poslanca Ing. Ladislava Boršča: zaradiť za bod 42 pôvodného programu bod Návrh na 
potvrdenie uznesenia č.609/2013 a za bod 43 pôvodného programu bod Návrh na potvrdenie 
uznesenia č.610/2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 

                                                                          Mgr. Roman Šíra 
                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 615/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 
na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie predvolebných plagátov 
počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 na území 
mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie predvolebných plagátov 
počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 na území 
mesta Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
 
        Mgr. Roman Šíra 
                                                                   prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 616/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 10/2013 o určení názvu ulice 
v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 10/2013 o určení názvu ulice v meste 
Zlaté Moravce 
 s ch v a ľ u j e 
Návrh Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 10/2013 o určení názvu ulice v meste 
Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
 
                                            Ing. Peter Lednár, CSc.
                         primátor mesta 
 
 

         Mgr. Roman Šíra 
                                                                                            prednosta MsÚ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 617/2013 

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
 
 
        Mgr. Roman Šíra 
                                                                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uznesenie č. 618/2013 

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto       Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Zlaté Moravce v predloženom znení 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor města 
 
 

       Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Uznesenie č. 619/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 

                      Mgr. Roman Šíra 
                                                                       prednosta MsÚ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                 Uznesenie č. 620/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce 
Mestskej zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnut MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 

e) návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

f) kontrolnú skupinu v zložení: Mgr. Milan Galaba, Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Pavol Šepták, 
PharmDr. Ivona Vicianová, Eva Dubajová, Mgr. Denisa Uhrinová 

u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 15.09.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 

                      Mgr. Roman Šíra 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Uznesenie č. 621/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 

                      Mgr. Roman Šíra 
                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Uznesenie č. 622/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 

      Mgr. Roman Šíra 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Uznesenie č. 623/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
športu, p. o. k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 

      Mgr. Roman Šíra 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Uznesenie č. 624/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 

      Mgr. Roman Šíra 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       



 
     Uznesenie č. 625/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za rok 2012 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Uznesenie č. 626/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce k 30.6.2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce k 30.6.2013  
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce k 30.6.2013  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Uznesenie č. 627/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za rok 2012 
s ch v a ľ u j e  
opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 628/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uznesenie č. 629/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.20133 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 630/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 631/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy 
k 30.6.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie č. 632/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa 
programového rozpočtu  k 30.06.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového 
rozpočtu  k 30.06.2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2013 
2. Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2013 

 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 633/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 10/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 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 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 634/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 13/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 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 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 635/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 14/2013 
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 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 636/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych 
služieb v Zariadení opatrovateľskej služby 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych 
služieb v Zariadení opatrovateľskej služby 
s c h v a ľ u j e   
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením a to presunom medzi položkami a funkčnou 
klasifikáciou a medzi podprogramami v rámci programu 10 Sociálne služby pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu nasledovne: 

 
PR 10.3   10.2.0.2.  611 Opatrovateľská služba (mzdy)     -  8.000 
Eur 
PR 10.2   10.2.0.1.  611 Zariadenie opatrovateľskej služby (mzdy)   + 8.000 
Eur 
PR 10.3   10.2.0.2.  625 Opatrovateľská služba (poistné do Sociálnej poisťovne)  -  1.000 
Eur 
PR 10.2   10.2.0.1.  625 Zariadenie opatrovateľskej služby (poistné do Soc.poisťovne) + 1.000 
Eur 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 637/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
________________________________________________________________________
___ 
Návrh na  odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté  Moravce - Zmeny a doplnky 

č. 5  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 5 
a k c e p t u j e 
stanovisko Obvodného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie,                   
č. ObÚ-NR-OVBP1-2013/00773-2 
s ch v a ľ u j e  
 „Uzemný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 5“ 

u z n á š a   s a 
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 13./2013 z 19.09.2013, ktorým 
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky 
č. 5. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 638/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – 
schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí 
budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným číslom 
1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra „C“ číslo 
1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to kancelárie č. 106 o výmere 
18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov /rozpočítaná chodba a WC/ o výmere 
3,80 m2 celkom 22,20 m2 

pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 
Zlaté Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie 
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí budovy na 
Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným číslom 1330 
/Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra „C“ číslo 1129/2 
zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to 
kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov /rozpočítaná 
chodba a WC/ o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2 

pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté 
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30. 
09. 2016 za nájomné v súlade so znením čl. 9 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta vo výške 1,00 euro/rok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške 
uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) 
a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
 zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce 

a jeho obyvateľov 
 
s ch v a ľ u j e  
 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným 
číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra „C“ číslo 
1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to 



kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov /rozpočítaná 
chodba a WC/ o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2 

pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté 
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30. 
09. 2016 za nájomné v súlade so znením čl. 9 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta vo výške 1,00 euro/rok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške 
uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) 
a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
 zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce 

a jeho obyvateľov 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 639/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – 
schválenie prenájmu pozemku o výmere 190 m2 ;  jedná sa o časť parcely registra 
„C“ číslo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté Moravce 
zapísanej v LV č. 3453  pre zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých 
Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
44927835, zastúpenej konateľom Ing. Slavomírom Eliašom  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie 
prenájmu pozemku o výmere 190 m2 (časti parcely registra „C“ číslo 233/1 o celkovej 
výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté Moravce) zapísanej v LV č. 3453,  pre 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., 
Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44927835, zastúpenej konateľom Ing. 
Slavomírom Eliašom  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo výške nájmu  
podľa článku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov  za  1,- €/m2/rok  a  doby 
prenájmu od 01. 10. 2013  do 31. 12. 2018.  
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 uvedená spoločnosť má už v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli 

Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach  a žiada o prenájom 
priľahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred 
vedľajšou terasou, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich 
súkromnej materskej škole.  

 
s ch v a ľ u j e  
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku o výmere 190 m2 ;  jedná sa o časť 
parcely registra „C“ číslo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453,  pre zriaďovateľa Súkromnej materskej školy 
v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 44927835, zastúpenej konateľom Ing. Slavomírom Eliašom  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov vo výške nájmu  podľa článku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho dodatkov  za  1,- €/m2/rok  a  doby prenájmu od 01. 10. 2013  do 31. 12. 2018.  
 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 uvedená spoločnosť má už v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli 

Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach  a žiada o prenájom 
priľahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred 
vedľajšou terasou, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich 
súkromnej materskej škole.  

u k l a d á 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
o d p o r ú č a 
výrub poliehavých ihličnatých kríkov riešiť so Záhradníckymi službami mesta Zlaté 
Moravce za podmienky náhradnej výsadby.  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 640/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
________________________________________________________________________ 
Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (prístavba CVČ)  
pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce, a to 
nebytového priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v „prístavbe 
stolnotenisovej herne“ na pozemku parc.č. 2601/24, k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra 
voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062 postavenej na 
pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy za 
nájomné vo výške 1,- euro ročne a 1,- euro ročne za dodávku médií (el. energie, vody, 
tepla ), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom, pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., 
so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029 z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
s ch v a ľ u j e  

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce, a to nebytového priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v „prístavbe 
stolnotenisovej herne“ na pozemku parc.č. 2601/24, k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra 
voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062 postavenej na 
pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy za 
nájomné vo výške 1,- euro ročne a 1,- euro ročne za dodávku médií (el. energie, vody, 
tepla), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom, pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., 
so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029 z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v súlade so znením článku 9 ods. 1 písm g) Zásad 
hospodárenia  s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. ako iniciátor a investor výstavby financoval 
túto prístavbu v plnom rozsahu z vlastných finančných prostriedkov 

 Uzatvorenie nájomného vzťahu je záväzkom  obsiahnutým v  Zmluve o budúcej 
nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. dňa 10.7.2012, s ktorou vyslovilo súhlas 
mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnutí dňa 
28.6.2012 uznesením č. 354/2012 

 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.09.2013 
         
                                                                                               Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 

         Mgr. Roman Šíra 
                                                                             prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 641/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
– schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1462/6 
o celkovej výmere 889 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pred 
prevádzkou ARIZONA, zapísaného v LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. 
Podľa geometrického plánu č. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom 
Švecom dňa 06. 08. 2013 sa jedná o odpredaj novovytvorenej parcely KN registra 
„C“ číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre 
Mgr. Branislava Grambličku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, 
vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikateľ pod obchodným menom 
Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 
276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760,  
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 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie spôsobu 
prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1462/6 - podľa geometrického 
plánu č. 85/2013, vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013, 
novovytvorenej parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava Grambličku, trvale bytom Ovocinárska 
276/14A, 949 01 Nitra, vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikateľ pod 
obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, miesto podnikania 
Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760, za cenu  9,-eur/m2,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
s ch v a ľ u j e  
3/5 väčšinou všetkých poslancov spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ 
číslo 1462/6 - podľa geometrického plánu č. 85/2013, vyhotoveného geodetom p. 
Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013, novovytvorenej parcely KN registra „C“ číslo 
1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava 
Grambličku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, vystupujúci pri tomto 
právnom úkone ako podnikateľ pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička 
ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 
34956760, za cenu 9,- eur/m2,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 Mgr. Branislava Grambličku má v správe a vo vlastníctve časť stavby parkoviska 



na   základe dohody so spoločnosťou TESCO STORES, a.s. a zvyšná časť 
pozemku je priľahlý pozemok pri parkovisku prislúchajúcemu k jeho prevádzke 
ARIZONA centrum v Zlatých Moravciach. 

 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 642/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  
výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. 
ú. Zlaté Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami 
garáží vo vlastníctve žiadateľa Ján Sládek rod. Sládek, bytom Hviezdoslavova 
1781/16, 953 01 Zlaté Moravce v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.    
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  výmere 19 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na 
Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa 
Ján Sládek rod. Sládek, bytom Hviezdoslavova 1781/16, 953 01 Zlaté Moravce v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve 
žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených 
v minulosti).    
s ch v a ľ u j e  
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemkov: parcely 
KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  výmere 19 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Nábreží za 
majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa Ján Sládek 
rod. Sládek, bytom Hviezdoslavova 1781/16, 953 01 Zlaté Moravce v zmysle § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 
8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
(pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti).    
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 643/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
– schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 podľa priloženej 
situácie, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre p. Miroslava Zvířecího v 
podiele ½-ina a jeho matky Márie Bučkovej rod. Radičovej v podiele ½-ina ,  
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 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie spôsobu 
prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1  pre Miroslava Zvířecího rod. 
Zvířecí, bytom Mojmírova 1567/5, 95301 Zlaté Moravce v podiele  ½-ina a jeho matky Márie 
Bučkovej rod. Radičovej, bytom Jurkovičova 253/10, Brno – Sever, Lesná, ČR  v podiele  ½-ina, 
podľa predloženej situácie, pričom žiadateľ si dá vypracovať geometrický plán na 
odčlenenie pozemku podľa predloženej situácie a bude súhlasiť s navrhovanou 
kúpnopredajnou cenou 50,- eur/m2 - z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
s ch v a ľ u j e  
3/5 väčšinou všetkých poslancov spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ 
číslo 1364/1  pre Miroslava Zvířecího rod. Zvířecí, bytom Mojmírova 1567/5, 95301 Zlaté 
Moravce v podiele  ½-ina a jeho matky Márie Bučkovej rod. Radičovej, bytom Jurkovičova 
253/10, Brno – Sever, Lesná, ČR  v podiele  ½-ina,  podľa predloženej situácie, pričom 
žiadateľ si dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku podľa predloženej 
situácie a bude súhlasiť s navrhovanou kúpnopredajnou cenou 50,- eur/m2 - z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 Miroslav Zvířecí a Mária Bučková rod. Radičová sú podieloví spoluvlastníci 

každý v podiele ½-ina susedných priľahlých pozemkov parciel registra „C“ číslo 
1388/2, 1389 a 1391 zapísaných v LV č. 82 a parcely registra „C“ číslo 1388/5 
zapísanej v LV číslo 7349 v k. ú. Zlaté Moravce,  

 pozemok už 27 rokov užíva a udržuje ho v čistote. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 644/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na potvrdenie uznesenia č.609/2013 z 25. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na potvrdenie uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
s ch v a ľ u j e 
potvrdenie uznesenia č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie č. 645/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva  v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
s ch v a ľ u j e 
potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 05.09.2013 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Uznesenie č. 646/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach  
s ch v a ľ u j e  
cenník cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach.  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 647/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského úradu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých 
Moravciach a o uskutočnených organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých 
Moravciach 
b e r i e   n a     v e d o m i e  
informáciu o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých 
Moravciach a o uskutočnených organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých 
Moravciach 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 648/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Júliu Bacigálovú nahrádza Ing. Peter 
Mesároš. 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Júliu Bacigálovú nahrádza Ing. Peter 
Mesároš. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 649/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, kde Ing. Jana Meskovú 
nahrádza Ing. Peter Kmeť 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, kde Ing. Jana Meskovú 
nahrádza Ing. Peter Kmeť 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 650/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
s ch v a ľ u j e 
udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Uznesenie č. 651/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi 
Leikertovi, PhD., Litt. D. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi 
Leikertovi, PhD., Litt. D. 
s ch v a ľ u j e 
udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, 
PhD., Litt. D. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 652/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie plakiet mesta Mesta Zlaté Moravce 
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie plakiet  Mesta Zlaté Moravce : PaedDr. Piusovi  Bielemu, MUDr. Rastislavovi 
Řeháčekovi, Anne Dvončovej, Jozefovi Šúňovi, Štefanovi Partlovi,  Ing. Radovanovi 
Bakaľárovi,  Jánovi Novotovi, Zuzane Jakabovej, Ivete Šramkovej – Hritzovej,  Vlaste 
Podhányiovej – Jakabovej,  Petrovi Martincovi, Milanovi Šumnému, Ing. Róbertovi 
Ambrovi, Jozefovi Tonkovičovi, Ivanovi Hritzovi,  Gabrielovi Kordošovi,  Gejzovi 
Hlavatému, Ing. Petrovi Lisému, Mariánovi Tomajkovi,  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Uznesenie č. 653/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie plakiet „in memoriam“  Mesta Zlaté Moravce : Ing. Petrovi Orbanovi,  
PhDr. Štefanovi Rakovskému, Františkovi Malému, Františkovi Hermanovi, PhDr. 
Júliusovi Podhornému, Miloslavovi Kóňovi 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Uznesenie č. 654/2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie diplomov  Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie diplomov  Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce občianskym združeniam : Asociácia 
nepočujúcich Slovenska, Slovenský červený kríž, MsO Jednota dôchodcov, FS 
Zlatňanka, FS Inovec, OZ Chyzerovce, Kolovrátok, ZO SZ chovateľov, ZO SZ 
Záhradkárov, Kynológovia, ZO SZ protifašistických bojovníkov, SZ zdravotne 
postihnutých, SZ Zdr. Postihnutých, Diabetická slov. spol., MAMI OÁZA, Únia 
nevidiacich a slabozrakých, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
v Zlatých Moravciach 
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce športovým klubom : FC ViOn Zlaté Moravce, 
Klub slovenských turistov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 655/2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na udelenie ďakovného listu  Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie ďakovného listu  Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie ďakovného listu Mesta Zlaté Moravce Anne Hlavatej 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
            primátor mesta 
 
 
          Mgr. Roman Šíra 
                                                                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 50
Záver

Primátor mesta - uviedol, že dakuje všetkým poslancom Mestského zastupitelstva,
zamestnancom MsÚ a obcanom, že sa zúcastnili 26. zasadnutia Mestského zastupitelstva
a ukoncil zasadnutie.

Zlaté Moravce 19. septembra 2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
Prednosta MsÚ
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Zapísala: Brigita Rajnohová




