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

 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  12. decembra  2013 
 

  Ospravedlnení: Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Denisa Uhrinová 
 
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.1-29MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

na rok 2014 (mat. č.2-29MZ-2013) 
11. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice prof. 

MUDr. Korca, DrSc. za rok 2012 a Správa o preverení účtovnej závierky 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca DrSc. za rok 2012 (mat. č.3-29MZ-
2013) 

12. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2012 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou (mat. č.4-29MZ-2013) 

13. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 
6/2012 o dani z nehnuteľností (mat. č.5-29MZ-2013) 

14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 
7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-29MZ-2013) 

15. Návrh na riešenie situácie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.7-29MZ-2013) 

16. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 a 2016 (mat. č.8-29MZ-2013) 

17. Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.9-29MZ-2013) 

18. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
(mat. č.10-29MZ-2013) 



19. Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.11-29MZ-2013) 

20. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.12-29MZ-2013) 

21. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhľadom 
na roky 2015 a 2016 (mat. č.13-29MZ-2013) 

22. Návrh Dodatku č. 1 k 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 
(mat. č.14-29MZ-2013) 

23. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015 a 2016 (mat. č.15-29MZ-2013) 

24. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015 a 2016 (mat. č.16-29MZ-2013) 

25. Návrh rozpočtu Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p.  na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.17-29MZ-2013) 

26. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov  
(mat. č.18-29MZ-2013) 

27. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 27/2013 (mat. č.19-29MZ-2013) 

28. Návrh Dodatku č. 2  k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.20-29MZ-2013) 

29. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 (mat. č.21-29MZ-2013) 

30. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 2013 
(mat. č.22-29MZ-2013) 

31. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 eur (mat. č.23-29MZ-
2013) 

32. Návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č.1, 
953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 24-29MZ-2013) 

33. Návrh na rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapa ) v Materskej škole, Kalinčiakova 
12 953 01  v 1. pavilóne  (mat. č.25-29MZ-2013) 

34. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v podiele ¼-ina v k. ú Zlaté 
Moravce pod bytovým domom na Tekovskej ulici č. 1986/8 v Zlatých 
Moravciach  pre Ing. Evu Kalúzovú (mat. č.26-29MZ-2013) 

35. Návrh na Zmluvu o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská distribučná, a.s. 
(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat. č.27-29MZ-2013) 

36. Návrh na schválenie prevodu pozemku - parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75 m2,  pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku 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 (mat. č.28-29MZ-
2013) 

 



37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
garážou na Nábreží za majerom  pre Rudolfa Zaťku v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-
29MZ-2013) 

38. Návrh na   schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, 
stavby  a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion 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.30-29MZ-
2013) 

39. Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o 
vydaní nového Organizačného poriadku MsÚ (mat. č.31-29MZ-2013) 

40. Vystúpenia občanov 
41. Rôzne 
42. Diskusia 
43. Interpelácie poslancov 
44. Schválenie uznesenia 
45. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 12. decembra 2013 o 13:10 hod. Ďalej ospravedlnil povereného riaditeľa Službytu 
Mgr. Petra Sendlaia a povereného riaditeľa Technických služieb Braňa Vargu z neúčasti 
na zastupiteľstve zo zdravotných dôvodov.  
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 
29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  12. decembra 2013.  
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 29. zasadnutia 
MsZ zo dňa 12.12. 2013 poslanca Ivana Madolu a poslanca Ing. Petra Lisého. 
 
 
 
 



K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 29. zasadnutia MsZ zo dňa 12.12.2013 sa ospravedlnili 
poslanci Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Peter Hollý príde neskôr. 
 
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  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie: Mgr. Pavla Šeptáka 
- za členov návrhovej komisie: Miroslava Záchenského a Evu Dubajovú 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
Za: 13 ( Škvarenina, Boršč, Dubajová, Madola, Babocká, Klučiar, Chládek, Záchensky, 
Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
Primátor mesta sa opýtal, či má niekto ešte nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie a predloženie v písomnej forme.  
 
Podaný bol nasledovný návrh: 
 
Poslanec Madola – podal návrh na zmenu poradia bodov č. 11, č. 12 a navrhol ich 
zaradiť za bod č. 15, pretože bol požiadaný niektorými poslancami, ktorí chcú byť 
prítomní pri prejednávaní týchto bodov. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Madolu: 
 
Za: 14   ( Chládek, Záchensky, Škvarenina, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 



Zdržali sa: 0  
Nehlasoval:  1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich návrhov: 
 
Za: 14 ( Babocká, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek, Škvarenina, 
Klučiar, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár ) 
Proti:  0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval:  1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 
 
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.1-29MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

na rok 2014 (mat. č.2-29MZ-2013) 
11. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 

6/2012 o dani z nehnuteľností (mat. č.5-29MZ-2013) 
12. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 

7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-29MZ-2013) 

13. Návrh na riešenie situácie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.7-29MZ-2013) 

14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Korca, DrSc. za rok 2012 a Správa o preverení účtovnej závierky 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca DrSc. za rok 2012 (mat. č.3-29MZ-
2013) 

15. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2012 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou (mat. č.4-29MZ-2013) 



16. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 a 2016 (mat. č.8-29MZ-2013) 

17. Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.9-29MZ-2013) 

18. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
(mat. č.10-29MZ-2013) 

19. Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.11-29MZ-2013) 

20. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 (mat. č.12-29MZ-2013) 

21. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhľadom 
na roky 2015 a 2016 (mat. č.13-29MZ-2013) 

22. Návrh Dodatku č. 1 k 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 
(mat. č.14-29MZ-2013) 

23. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015 a 2016 (mat. č.15-29MZ-2013) 

24. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015 a 2016 (mat. č.16-29MZ-2013) 

25. Návrh rozpočtu Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p.  na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.17-29MZ-2013) 

26. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov  
(mat. č.18-29MZ-2013) 

27. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 27/2013 (mat. č.19-29MZ-2013) 

28. Návrh Dodatku č. 2  k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.20-29MZ-2013) 

29. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 (mat. č.21-29MZ-2013) 

30. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 2013 
(mat. č.22-29MZ-2013) 

31. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 eur (mat. č.23-29MZ-
2013) 

32. Návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č.1, 
953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 24-29MZ-2013) 

33. Návrh na rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapa ) v Materskej škole, Kalinčiakova 
12 953 01  v 1. pavilóne  (mat. č.25-29MZ-2013) 

34. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v podiele ¼-ina v k. ú Zlaté 
Moravce pod bytovým domom na Tekovskej ulici č. 1986/8 v Zlatých 
Moravciach  pre Ing. Evu Kalúzovú (mat. č.26-29MZ-2013) 

35. Návrh na Zmluvu o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská distribučná, a.s. 
(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat. č.27-29MZ-2013) 

36. Návrh na schválenie prevodu pozemku - parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75 m2,  pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku 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 (mat. č.28-29MZ-
2013) 

37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
garážou na Nábreží za majerom  pre Rudolfa Zaťka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-
29MZ-2013) 

38. Návrh na   schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, 
stavby  a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion 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.30-29MZ-
2013) 

39. Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o 
vydaní nového Organizačného poriadku MsÚ (mat. č.31-29MZ-2013) 

40. Vystúpenia občanov 
41. Rôzne 
42. Diskusia 
43. Interpelácie poslancov 
44. Schválenie uznesenia 
45. Záver 

 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov 28. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
Poslanec  Klučiar – sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
Poslanec Chládek - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.  
 
 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom o podanie informácie o plnení uznesení z 28. MsZ. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 28. MsZ bolo prijatých 24 uznesení, z toho 15 bolo 
splnených a 9 sa priebežne plní.  
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že niektoré odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní 
28. MsZ a niektoré boli vybavené písomnou formou. Následne požiadal o vyjadrenie 
poslancov. 



Poslanec Boršč – uviedol, že dostal písomnú odpoveď na interpeláciu ohľadne výstavby 
Štvorlístka, v odpovedi mu chýba, čo sa do budúcnosti plánuje robiť s výstavbou, 
nakoľko bytová otázka v Zlatých Moravciach je veľmi zlá. 
Primátor mesta – uviedol, že závisí od poslancov ako sa budú stavať k tejto otázke. 
Poznamenal, že od budúceho roka budú zmeny vo financovaní zo ŠFRB a vládou bolo 
navrhnuté, že sa zvýšia splátky úveru a doba splácania úveru na 20 rokov, s čím budú 
mať problémy mnohé obce a mestá.  
Bc. Nociar – vysvetlil, že mesto hľadá možnosti, pokiaľ spoločnosť navýšila cenu, nie je 
mysliteľné, aby mesto pristúpilo na dodatky, pretože vysúťažená suma bola jasne daná 
a spoločnosť s ňou súhlasila a neskôr ju navýšila. 
Poslanec Boršč – navrhol urobiť novú súťaž. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že to nie je možné, nakoľko verejné obstarávanie na 
bytovky je zložité. Ďalej uviedla, že úspešný uchádzač bol vysúťažený  a je s ním 
uzatvorená zmluva, ktorú nemôžme vypovedať. Vedenie mesta sa pokúšalo so 
spoločnosťou dohodnúť, pričom však k dohode neprišlo.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že dostal písomnú odpoveď z Technických služieb, bude si 
preverovať, či je to v súlade so zákonom a podotkol, že mu to pripadá, ako keby mestský 
podnik Technické služby nemal záujem o rozširovanie skládky a stavať novú kazetu. 
Primátor mesta – navrhol poslancovi Petrovičovi, aby sa spojil s riaditeľom 
Technických služieb a prediskutoval to s ním. 
 
 
K bodu 10/ 
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
na rok 2014 (mat. č.2-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia 
vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Horvát – podal bližšie informácie na základe materiálu č. 2-29MZ-2013 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 15 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, 
Vicianová, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Mgr. Milan Galaba. 
 
 



K bodu 11/ 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 
6/2012 o dani z nehnuteľností (mat. č.5-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že neodporučila schváliť zvýšenie sadzieb 
dane z nehnuteľností a požiadal Ing. Kordošovú, vedúcu oddelenia miestnych daní 
a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Kordošová – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 5-29MZ-2013. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh dodatku VZN k tomuto bodu 
rokovania: 
 
Za: 2 ( Škvarenina, Babocká ) 
Proti: 4 ( Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz )  
Zdržali sa: 10 ( Klučiar, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Vicianová, Husár ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 12/ 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 
7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Zlaté Moravce (mat. č.6-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a neodporučila schváliť zvýšenie sadzieb dane 
z nehnuteľností a požiadal Ing. Kordošovú, vedúcu oddelenia miestnych daní 
a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Kordošová – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 6-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Prednosta MsÚ – sa vrátil k predchádzajúcemu bodu a uviedol, že vedenie mesta 
očakávalo od poslancov diskusiu k návrhu, čo sa však neudialo. Uviedol, že na základe 
požiadavky finančnej komisii bol materiál doplnený o jednotlivé typy daní, navrhnuté 
bolo zvýšenie dane na daňovníka o 0,46 centov a celkový príjem do rozpočtu je cca 90 
tis. €. Zdôraznil, že neschválením zvýšenia dane z nehnuteľnosti je rozpočet mesta nižší 
o 90 tis. €, ktoré boli rozplánované na údržbu a sanáciu budov a riešenie vecí 
v havarijnom stave a z tohto dôvodu nebude možné použiť finančné prostriedky pre 
prospech občanov mesta.  



Poslanec Petrovič – uviedol, že v návrhu rozpočtu nebolo na sanáciu a opravu budov 
vyčlenené nič. Podľa neho by bolo zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre malých 
podnikateľov v našom regióne zaťažujúce a preto nebude podporovať toto zvyšovanie. 
Zdôraznil, že keď bude mať dôveru vo vedení mestského podniku Technické služby 
mesta bude uvažovať so zvyšovaním daní. 
  
Ing. Kordošová – reagovala na poslanca Petroviča a upozornila na skutočnosť, že 
predložený vývoj sadzieb poukazuje na 10-ročné obdobie dopredu a keďže zvýšenie 
nákladov bolo pred 2 rokmi prenesené iba na fyzické osoby, tak návrh je predkladaný 
z dôvodu dorovnania.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh dodatku k VZN k tomuto bodu 
rokovania: 
 
Za: 4 ( Škvarenina, Chládek, Babocká, Hritz ) 
Proti: 1 ( Lisý ) 
Zdržali sa: 10 ( Klučiar, Petrovič, Husár, Vicianová, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, 
Záchensky, Galaba ) 
Nehlasoval: 1 (  Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta – poznamenal, že neschválením predložených návrhov prišlo mesto 
o peniaze, nakoľko podielové dane sa z roka na rok znižujú a týmto krokom prišlo mesto 
o finančné prostriedky, ktoré mohlo použiť na opravu ciest a otvorenie kúpaliska. 
 
K bodu 13/  
Návrh na riešenie situácie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.7-29MZ-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 – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 7-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta – opätovne zdôraznil, že personálnu zodpovednosť voči vedeniu 
Mestskej nemocnice vyvodil bezodkladne pri prvých náznakoch problému avšak vyvodiť 
personálnu zodpovednosť voči riaditeľovi Záhradníckych služieb je na poslancoch. 
Uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie informoval, že mestu bolo doručené 
uznesenie prokurátora, ktorým uložil začať v súvislosti s hospodárením v Záhradníckych 
službách štyri trestné stíhania. Oboznámil prítomných, že trestné stíhania budú za 
nasledovné skutočnosti:  

1. prevzatie pôžičky od spoločnosti Elektrosystémy, s.r.o. vo výške 17 tis. €, ktoré je 
v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

2. účtovanie záväzkov v rozpore s pravidlami účtovania. 



3. neodvádzanie poistného za organizáciu a za zamestnancov Sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam  

4. neodvádzanie dane z pridanej hodnoty, dane za závislú činnosť a dane 
z motorových vozidiel  

 
Primátor mesta - uviedol, že na túto situáciu upozorňoval už dávno, pán Tomajko 
zastáva funkciu riaditeľa už viac ako 21 rokov a výsledky hospodárenia svedčia 
o katastrálnom riadení mestského podniku.  
 
Primátor mesta –opätovne podal návrh na odvolanie pána Tomajku z funkcie riaditeľa 
Záhradníckych služieb a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – uviedol, že Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce boli zriadené v roku 1993 Mestským zastupiteľstvom a prevzali do správy 
všetky záväzky bývalého podniku Komunálne služby Zlaté Moravce. Niektoré záväzky aj 
napriek tomu, že Mesto zastavilo príspevok pre Záhradnícke služby znižovali, hoci 
služby vykonávané vo verejnom záujme museli financovať z podnikateľskej činnosti a  
z toho dôvodu si nemohli odpočítať DPH. Keby nebol krátený príspevok z mesta v roku 
2011 a 2012 by vyrovnali záväzky voči poisťovniam a Daňovému úradu. Zdôraznil, že 
v správe audítora je stanovisko jednoznačné, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mestského podniku Záhradnícke 
služby k 31.12.2012. Záhradnícke služby vykonali pre mesto mnoho prác, okrem správy 
cintorínov, verejnej zelene, detských ihrísk, útulku pre zvieratá sa podieľali na propagácií 
mesta na rôznych veľtrhoch turistického ruchu a pri významných udalostiach v meste a 
vydali vyše dve desiatky brožúr. 
 
JUDr. Vozárová – reagovala na pána Tomajku a uviedla, že nehovorí pravdu, ak tvrdí, 
že pokiaľ by mu nebol znížený príspevok za posledné roky, tak má vyrovnané všetky 
dlhy voči Daňovému úradu a ostatným subjektom. Na základe výstupov z účtovníctva je 
jasné, že  nebola odvádzaná DPH, platená daň z motorových vozidiel, daň zo závislej 
činnosti, odvody do Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní za posledné obdobia 
kedy mestský podnik dostával príspevok od zriaďovateľa. Odporučila poslancom, aby 
nezatvárali oči nad vážnou situáciou v Záhradníckych službách a bola by rada, aby sme si 
vyjasnili názor a pripomienky k predloženému materiálu. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto vážnemu problému. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko- reagoval na právničku MsÚ a informoval 
o úhradách za dodávku truhiel.  
Prednosta MsÚ – informoval o zozname neuhradených faktúr za dodanie truhiel od 
spoločnosti Drevan, s.r.o., ktorý konateľ spoločnosti pán Gurega predložil poslancom na 
septembrovom Mestskom zastupiteľstve. Podľa informácie od pána Gureku, počká 
s vyplatením neuhradených faktúr do 31.12.2013 a v prípade, že faktúry nebudú 
vyplatené do konca roka sa obráti na súd o vydanie platobného rozkazu a odstúpenie 
exekútorovi. Zdôraznil, že v priebehu budúceho roka príde k zablokovaniu účtu 



mestského podniku, na čo upozorňoval na komisiách, že pokiaľ poslanci majú záujem 
podržať tento podnik, nevie na aký účet sa bude poukazovať príspevok z mesta.  
Ing. Szobiová – vysvetlila, že podnikateľskú činnosť môže podnik zabezpečovať len so 
súhlasom zriaďovateľa a je povinný zabezpečiť, aby výnosy z tejto činnosti pokryli 
náklady na túto činnosť. Ďalej informovala, že príspevky z mesta sa krátili všetkým 
mestským podnikom, pretože mesto môže prerozdeliť len taký balík peňazí, na ktorý má.  
Ďalej podala bližšie informácie o krátení príspevkov mestských podnikov v rokoch 2011-
2013. 
Prednosta MsÚ – podal informácie o vedených exekúciách v Záhradníckych službách 
od roku 2011, o ktorých pán Tomajko neinformoval vedenie mesta. 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – reagoval na vyjadrenie prednostu MsÚ. 
Poslanec Galaba – súhlasil, že hospodárenie Záhradníckych služieb a ostatných 
mestských podnikov je dlhodobo nie dobré a je potrebné ich nejakým spôsobom riešiť. 
Problém vidí v tom, že pokiaľ nebudú menovaní riaditelia všetkých mestských podnikov 
sa tento problém nevyrieši.  Podľa jeho názoru je predložený návrh na riešenie situácie 
v Záhradníckych službách jednostranný, nakoľko zo strany vedenia mesta je dlhodobo 
predkladané iba    zrušenie podniku. Na základe predloženého návrhu sa vyjadril 
k prínosom zrušenia mestského podniku, s ktorými obsahovo súhlasí, ale chýba mu istota 
splnenia všetkých úloh. Podotkol, že nie je pravdou, že Záhradnícke služby mesta si 
z hľadiska predmetu svojej činnosti neplnia svoje povinnosti.  
Poslanec Boršč – súhlasil s príspevkom poslanca Galabu a uviedol, že ho zaráža, že 
prednosta MsÚ obhajuje dodávateľov a dehonestuje riaditeľa Záhradníckych služieb 
a pýta sa, prečo je to tak. Uviedol, že je presvedčený, že keby išlo o iného riaditeľa 
mestského podniku, tak by sa vedenie mesta tak nestavalo. 
Prednosta MsÚ – reagoval na pána poslanca Boršča a ubezpečil poslancov, že pána 
Guregu a pána konateľa z Belgicka uvidel prvý a zatiaľ aj posledný  krát na Mestskom 
zastupiteľstve. Konatelia spomínaných spoločností sa obrátili na vedenie mesta na 
základe informácií, ktoré odzneli v médiách a začali sa dotazovať na svoje pohľadávky. 
Zdôraznil, že vedenie mesta zastáva názor, že záchrana Záhradníckych služieb mesta nie 
je z ekonomických dôvodov možná. Zdôraznil, že vedenie mesta malo snahu riešiť túto 
otázku, k čomu boli zvolané Mestské zastupiteľstva, ktorých sa však poslanci 
nezúčastnili.  
Poslanec Lisý – sa vyjadril, že audítor v správe uviedol, že podnik sa dá riešiť 
postupným splácaním dlhu. 
Prednosta MsÚ – reagoval na poslanca Lisého a uviedol, že keďže nebolo schválené 
zvýšenie daní, ktoré bude na budúci rok v rozpočte chýbať, sa pýta z čoho. 
Poslanec Lisý – poukázal, že poverený riaditeľ Službytu Sendlai mal v rozpočte 40 tis. €, 
ktoré použil na iný účel a boli mu schválené finančné príspevky na komíny vo výške 35 
tis. €. Ďalej poukázal, že Technické služby si majú robiť rezervu na ďalšie budovanie 
skládky a nerobí sa nič.  
Zástupca primátora – reagoval na poslanca Lisého a vysvetlil, že zákonnou 
povinnosťou Technických služieb je odkladať peniaze na rekultiváciu skládky. 
Poslanec Husár – uviedol, že na neformálnom stretnutí s pánom prednostom 
prediskutovali záležitosť ohľadne situácie v Záhradníckych službách. Opýtal sa, že kto 
podal trestné oznámenie na Záhradnícke služby. 



JUDr. Vozárová – odpovedala, že trestné oznámenie bolo podané zo strany vedenia 
mesta ešte v marci 2013. 
Poslanec Šepták – uviedol, že na začiatku volebného obdobia bolo prioritou vedenia 
mesta a poslancov MsZ transformovať mestské podniky, z piatich vytvoriť dva podniky 
a Mestská nemocnica sa mala riešiť osobitne. Pre prípravu transformácie mestských 
podnikov za prítomnosti bývalého prednostu MsÚ pána Jamricha bola stanovená 
komisia. Podľa jeho názoru na takéto malé mestečko je neekonomické mať toľko 
mestských podnikov, riaditeľov a personálu, čo vedie k navyšovaniu rozpočtu. Ďalej 
uviedol, že postupne sa začalo tlačiť na vstup koncesionára a robili sa tlaky na poslancov 
a väčšina poslancov nesúhlasila s týmto krokom a rozhodla, že sa nebudú transformovať 
mestské podniky. Čo sa týka Záhradníckych služieb podľa neho vznikla nedôvera 
poslancov voči vedeniu mesta a vôľa poslancov nie je, aby sa situácia riešila.  
Ing. Szobiová – podala vysvetlenie k ušetreniu 100 tis. € v prípade zrušenia 
Záhradníckych služieb. 
Primátor mesta – uviedol, že na začiatku volebného obdobia navrhol zlúčenie 
mestských podnikov, v čom ho podporil hlavný kontrolór avšak názor väčšiny poslancov 
bol ich ponechať. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za odvolanie Mariána Tomajku z funkcie riaditeľa 
Záhradníckych služieb mesta: 
 
Za: 1 ( Škvarenina ) 
Proti: 11 ( Chládek, Dubajová, Galaba, Babocká, Klučiar, Petrovič, Lisý, Záchensky, 
Vicianová, Madola, Boršč ) 
Zdržali sa: 4 ( Husár, Hritz, Tonkovič, Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 1 ( Škvarenina ) 
Proti: 10 ( Galaba, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek, Klučiar, Petrovič, Lisý, 
Vicianová, Babocká ) 
Zdržali sa: 5 ( Husár, Hritz, Tonkovič, Šepták, Madola ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Peter Hollý. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 14/ 
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, DrSc. za rok 2012 a Správa o preverení účtovnej závierky Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Korca DrSc. za rok 2012 (mat. č.3-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Ing. Cimráka, povereného riaditeľa 
Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
 
JUDr. Ing. Cimrák – podal bližšie informácie na základe materiálu č. 3-29MZ-2013 
 
Primátor mesta – uviedol, že situácia ohľadne Mestskej nemocnice je vážna a rovnako 
ako to urobil v prípade Záhradníckych služieb aj v tomto prípade po skončení 
mimoriadnej inventarizácie podal trestné oznámenie a poveril povereného riaditeľa JUDr. 
Ing. Cimráka, aby najneskôr do Vianoc trestné oznámenie doplnil, aby orgány činné 
v trestnom konaní mohli okamžite konať. Dodal, že má informácie o rôznych politických 
hrách, ktoré sa v tejto súvislosti na neho chystajú a bude trvať na tom, aby sa všetko 
riadne vyšetrilo a potrestali sa vinníci. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – sa opýtal riaditeľa nemocnice, za aké obdobie pohľadávky vznikli. 
JUDr. Ing. Cimrák – odpovedal, že od novembra- decembra 2011 do augusta 2013. 
Poslanec Galaba -  uviedol, že hospodárenie Záhradníckych služieb a Mestskej 
nemocnice je zlé. Poukázal, že pohľadávky vznikli za obdobie vedenia nemocnice pánom 
Grujbárom. Poslanci na to upozorňovali dva roky, za čo boli perzekuovaní, osobne a 
mediálne osočovaní.  Uviedol, že dnes je rád, že sa ukázala pravda a vedenie nemocnice 
bývalým riaditeľom pánom Grujbárom bol veľký omyl. Primátorovi dal za vinu, že 
nevyvodil osobnú zodpovednosť voči pánovi Grujbárovi vtedy, keď ho poslanci na to 
upozorňovali na jeho nejasnú minulosť a odbornú spôsobilosť a primátor tvrdil, že je to 
človek, ktorý má jeho dôveru a myslí si, že by mal za to prebrať časť osobnej 
zodpovednosti. Zdôraznil, že nakoľko audítor vydal záporné stanovisko, tak mesto je ku 
vzťahu k bankám v zlom postavení. Informoval, že on a poslanec Rumanko podali trestné 
oznámenie pretože sa zistili závažné veci a musí sa začať v tejto veci konať.  
Primátor mesta – reagoval na poslanca Galabu a uviedol, že dosadenie pána Grujbára na 
funkciu riaditeľa Mestskej nemocnice bolo doporučením od jednej osoby, ktorú veľmi 
dobre pozná a nebude sa bližšie k tomu vyjadrovať.  
Hlavný kontrolór – informoval, že robil finančnú previerku v nemocnici a včera obdržal 
správu k inventarizácií, ktorú si musí preštudovať a rozanalyzovať. Poukázal, že 
v nemocnici sa porušovali zákony o účtovníctve a nerobila sa predbežná finančná 
kontrola.  
Primátor mesta – opätovne zdôraznil, že personálnu zodpovednosť voči vedeniu 
Mestskej nemocnice vyvodil bezodkladne pri prvých náznakoch problému, avšak 
vyvodiť personálnu zodpovednosť voči riaditeľovi Záhradníckych služieb je na pleciach 
poslancov. 



Hlavný kontrolór – uviedol, že v roku 2011 sa riešila transformácia mestských podnikov 
a nemocnice, ktorá však nebola doriešená. Podotkol, že keby vtedy došlo ku 
transformácií nemocnice navrhovaným spôsobom, tak by sa predišlo  súčasným 
problémom v nemocnici a v Záhradníckych službách. Čo sa týka transformácie Mestskej 
nemocnice upozornil, že sa musí doriešiť do konca roka 2014  lebo mestu hrozí problém 
s finančnou kontrolou a nie je si istý, či bude v roku 2014 vôľa, aby sa riešila 
transformácia podnikov.  
Primátor mesta- odpovedal kontrolórovi, že sa to nedoriešilo, pretože sa začali hrať 
politické hry medzi poslancami a niekým z Bratislavy. 
Poslanec Šepták- uviedol, že čo sa týka poverenia riaditeľa Mestskej nemocnice ukáže 
budúcnosť, či budú platné jeho úkony pretože podľa jeho názoru je poverený v rozpore 
so zákonom. Keď sa pred rokom pýtal pána Cimráka na výšku jeho paušálnej odmeny 
1000 € mesačne bolo mu zo strany bývalého riaditeľa nemocnice povedané, že pre 
nemocnicu vykonáva pán Cimrák aj ekonomického poradcu. Z tohto dôvodu by preto 
nedával celú zodpovednosť za stav nemocnice iba na pána Grujbára. Spýtal sa pána 
Cimráka na zmluvu o poskytovaní právnych služieb, ktorá bola uzatvorená medzi 
Mestskou nemocnicou a Advokátskou kanceláriou JUDr. Cimrák, s.r.o., kde je paušálna 
odmena 1 700 € a zaujímal sa, že kto odmenu navrhol, či prešla mestom, finančnou 
komisiou a na základe čoho bola odsúhlasená.  
JUDr. Cimrák- reagoval na poslanca Šeptáka a uviedol, že ho prekvapili jeho slová 
a vysvetlil mu, že advokát poskytuje právne služby pre klienta a nie je zodpovedný za 
jeho rozhodnutia a toto tvrdenie považuje za nezmyselné. Informoval, že poslanec Galaba 
a Mgr. Kéry podali na neho podnet na disciplinárne stíhanie na Advokátsku komoru, 
ktorá tento problém vyrieši. Podal vysvetlenie k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní 
právnych služieb pre nemocnicu, ktorá bola uzatvorená v zmysle príslušných právnych 
zákonov. 
Poslanec Šepták – mal výhradu, že o tejto zmluve nebolo informované Mestské 
zastupiteľstvo. 
Primátor mesta – sa vyjadril, že suma 1700 € je adekvátna, nakoľko pán Cimrák 
vykonáva okrem riaditeľa nemocnice aj právne poradenstvo pre nemocnicu.  
Poslanec Galaba – uviedol, že je jeho právo dať podnet na Advokátsku komoru. Súhlasil 
s primátorom, že odmena nie je vysoká, ale podľa neho nezostane len pri tejto sume. 
JUDr. Cimrák – uviedol, že bol viackrát na rokovaniach v Bratislave a po celom 
Slovensku za dodávateľmi a ani raz si neúčtoval cestovné náhrady a do budúcnosti si 
nebude uplatňovať cestovné. 
Poslanec Husár – chcel, aby na zastupiteľstve zaznelo pre občanov, či bola alebo nebola 
nemocnica tunelovaná. 
JUDr. Cimrák – uviedol, že o tom, čo bolo spáchané v nemocnici rozhodnú orgány 
činné v trestnom konaní a súd a keby teraz na niekoho niečo povedal a v budúcnosti sa 
preukáže, že to nebolo preukázané, tak by mohol byť obvinený za ohováranie a krivé 
obvinenie.  
Hlavný kontrolór – potvrdil slová pána Cimráka. 
Poslanec Boršč – reagoval na tvrdenie primátora o politických hrách a uviedol, že na 
komisii hovoril, že keby bola pretransformovaná nemocnica na neziskovú organizáciu by 
sme zistili či sa ponechá alebo sa zmení na inú formu. 



JUDr. Vozárová – požiadala poslancov, ktorí boli členmi kontrolnej komisie, ktorá 
vykonávala kontrolu v Mestskej nemocnici, aby v zmysle VZN o kontrole písomne 
zachytili výsledok kontroly a spracovali protokol, ak zistili nejaké pochybenia, prípadne 
vyhotovili záznam, ak pochybenia nezistili.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 15 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká, 
Vicianová, Hritz, Tonkovič, Hollý, Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2( Šepták, Husár )  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
K bodu 12/ 
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2012 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou (mat. č.4-29MZ-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 – podal bližšie informácie na základe materiálu č. 4-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  15 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Galaba, 
Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Hollý, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Klučiar ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
 
 
 



K bodu 16/ 
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 a 2016 (mat. č.8-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila schváliť 
návrh v predloženom znení a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a 
rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.   
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že finančná komisia a Mestská rada predložený návrh 
rozpočtu neodporučila, nakoľko v rozpočte nie je zahrnutý príspevok pre Záhradnícke 
služby a pretože neboli schválené navrhnuté VZN , tak je schválenie rozpočtu nereálne. 
Ing. Szobiová – súhlasila s návrhom poslanca Galabu a podala vysvetlenie k návrhu 
rozpočtu. 
Ing. Borkovič – súhlasil, že rozpočet v predloženom znení nemá význam dnes prijať 
a v prípade, že sa rozpočet neschváli pôjde mesto od 1.1.2014 do rozpočtového 
provizória a tiež navrhol, aby sa body týkajúce sa rozpočtov stiahli z programu dnešného 
rokovania. 
JUDr. Vozárová – poslancov navrhla, aby si prijali  uznesenie o odložení bodov č. 16-24 
na februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Ing. Szobiová – upozornila, že od 1.1.2014 platí novela zákona o rozpočtových 
pravidlách, podľa ktorej, ak mesto vstúpi do rozpočtového provizória, tak pôjde na 1/12 
rozpočtových výdavkov rozpočtu roku 2013. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu v zmysle predloženého 
uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 0 
Proti: 13  ( Babocká, Galaba, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek, Petrovič, 
Hollý, Lisý, Hritz, Husár, Galaba ) 
Zdržali sa:  3 ( Madola, Tonkovič, Klučiar ) 
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Poslanec Galaba – podal procedurálny návrh na odloženie rokovania k bodom  
programu č. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 na najbližšie Mestské zastupiteľstvo z dôvodu 
neschválenia predloženého návrhu rozpočtu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za procedurálny návrh poslanca Galabu: 
Za: 16  ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa:  0 
Nehlasovala: 1 ( Vicianová ) 



 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Návrh Dodatku č. 1 k 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 (mat. č.14-29MZ-
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 – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 14-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto 
neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh dodatku k VZN k tomuto bodu 
rokovania: 
 
Za: 15 ( Škvarenina, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Klučiar, Chládek, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Hollý, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 18/ 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov  (mat. 
č.18-29MZ-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 – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 18-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 



Za: 15 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Šepták, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká, 
Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová )   
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Klučiar, Boršč ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
K bodu 19/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 27/2013 (mat. č.19-29MZ-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 podal informáciu k predloženému návrhu.  
 
Ing. Szobiová – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 19-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 17 (Chládek, Záchensky, Škvarenina, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 20/ 
Návrh Dodatku č. 2  k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.20-29MZ-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 – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 20-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh dodatku k VZN k tomuto bodu 
rokovania: 
 
Za: 17 ( Chládek, Záchensky, Škvarenina, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, 
Babocká, Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová )  
Proti:  0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 (mat. č.21-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila zaradiť 
predložený návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 1 ( Škvarenina )  
Proti: 0 
Zdržali sa: 16 ( Babocká, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek, 
Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová, Galaba ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 22 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce  na rok 2013 
(mat. č.22-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila dopracovať 
dôvodovú správu o prílohu a doplniť podrobnú situáciu o rozpustení finančnej účelovej 
rezervy k 30.9.2013 a neodporučila Mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť.  
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie požiadali riaditeľa 
Technických služieb mesta doplniť čerpanie rezervného fondu určeného na recykláciu 
skládky komunálneho odpadu a vysvetliť presun finančných prostriedkov z rezervného 
fondu. Ďalej uviedol, že Mestskému zastupiteľstvu bola predložená dôvodová správa, 
v ktorej mu chýba relevantné vyjadrenie firmy, na základe čoho prepočty vznikali a prečo 
je tam úspora. Poukázal, že plnenie čerpania rozpočtu mestského podniku k 30.6.2013 



bolo na jednotlivých rozpočtovaných položkách veľmi vysoké a zaujímalo by ho aké je 
čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 a myslí si, že na jednotlivých položkách bolo už 100 % 
plnenie. Poukázal na to, že riaditeľ žiada navýšenie o cca 270 tis. €, aby mohol 
dofinancovať niektoré veci a tiež vyjadril výhradu k navýšeniu niektorých položiek. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh na uznesenie: ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté 
Moravce vykonať finančnú kontrolu v Technických službách mesta Zlaté Moravce za 
obdobie od 01.01.2013 do 30. 11. 2013  
  
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta: 
 
Za: 1 ( Škvarenina )  
Proti: 2 ( Galaba, Petrovič ) 
Zdržali sa: 14 ( Babocká, Madola, Šepták, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek, 
Klučiar, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Hlavný kontrolór – upozornil, že vzhľadom k neschváleniu zmeny rozpočtu 
v Technických službách môže ukončiť kontrolu, kde bude konštatovať, že bola porušená 
finančná disciplína v Technických službách a bol porušený zákon o predbežnej finančnej 
kontrole. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Galabu o uložení úlohy hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu v Technických službách : 
 
Za: 15 ( Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Vicianová, Husár, Chládek, Záchensky, Boršč, 
Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, Škvarenina )  
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Hritz, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 23/ 
Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok nad 2.000 eur (mat. č.23-29MZ-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 – podala bližšie informácie na základe materiálu č. 23-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  13 ( Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Babocká, Klučiar, Petrovič, 
Hollý, Lisý, Tonkovič, Husár, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Madola, Hritz ) 
Nehlasovali: 2  ( Galaba, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 24/ 
Návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č.1, 
953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 24-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pani Zelenkovú, riaditeľku škôlky, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Riaditeľka škôlky Zelenková – podala bližšie informácie na základe mat. č. 24-29MZ-
2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  15 ( Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, Klučiar, 
Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2  ( Galaba, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25/ 
Návrh na rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapa ) v Materskej škole, Kalinčiakova 
12 953 01  v 1. pavilóne  (mat. č.25-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pani Kutišovú, riaditeľku škôlky, aby 
podala informáciu k predloženému návrhu. 
 
Riaditeľka škôlky Kutišová – podala bližšie informácie na základe mat. č. 25-29MZ-
2013. 
 



Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – podal vysvetlenie k predloženému návrhu a uviedol, že sa budú 
hľadať zdroje na 2. etapu rekonštrukcie kanalizácie. 
Bc. Nociar – uviedol, že navrhovaná suma je nepostačujúca na celú rekonštrukciu.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  16 ( Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Šepták, Madola, Babocká, 
Klučiar, Petrovič, Hollý, Lisý, Tonkovič, Hritz, Husár, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1  ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v podiele ¼-ina v k. ú Zlaté 
Moravce pod bytovým domom na Tekovskej ulici č. 1986/8 v Zlatých Moravciach  
pre Ing. Evu Kalúzovú (mat. č.26-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiada Ing. Kmeťa, referenta oddelenia pre 
stavebné konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
  
Ing. Kmeť - podal bližšie informácie na základe mat. č. 26-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  16 ( Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Lisý, Hollý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1  ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 27/ 
Návrh na Zmluvu o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská distribučná, a.s. 
(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat. č.27-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia pre 
stavebné konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.  
Ing. Kmeť - podal bližšie informácie na základe mat. č. 27-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  17 ( Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Škvarenina, 
Babocká, Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Lisý, Hollý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na schválenie prevodu pozemku - parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 
o výmere 75 m2,  pre podnikateľa Mgr. Branislava Grambličku 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 (mat. č.28-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a komisia podnikateľskej činnosti odporučila 
návrh schváliť a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu 
majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.  
 
Ing. Kmeť - podal bližšie informácie na základe mat. č. 28-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania.  
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja odporučila odpredaj za 
navýšenú sumu 20 €/ m². Poukázal, že pán Gramblička platí dane do mestskej pokladnice 
a tiež zasponzoroval nákup bicyklov na dopravné ihrisko. Ďalej uviedol, že pán 
Gramblička čestne prehlásil, že parkovisko si chce právne vysporiadať. Ďalej zdôraznil, 
že bez jeho súhlasu a dobrej vôle by nebolo možné zásobovanie Tesca. 
Poslanec Lisý – navrhol parkovisko ponechať mestu a pánovi Grambličkovi pozemok 
prenajať, z dôvodu, aby si občania mali kde odstaviť auto.  
Poslanec Klučiar – uviedol, že ide o verejné parkovisko a nikto nebráni tomu, aby 



návštevníci Arizony mohli využívať toto parkovisko. Myslí si, že parkovacích miest 
v meste je málo. Tvrdenie, že by nebolo Tesco je zavádzanie, nakoľko bolo viacero 
projektov a vybrala sa táto možnosť lebo bola priechodná. 
Prednosta MsÚ – informoval, že pán Gramblička disponuje s dokladom od spoločnosti 
Ardis a stavba na mestskom pozemku je v jeho vlastníctve. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  9 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Madola, Babocká, Husár, Galaba, Šepták, 
Tonkovič ) 
Proti: 3 ( Lisý, Petrovič, Klučiar ) 
Zdržali sa: 4 ( Hritz, Hollý, Dubajová, Boršč ) 
Nehlasovali: 1 (Vicianová) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 29/ 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou 
na Nábreží za majerom  pre Rudolfa Zaťka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Kmeťa, referenta oddelenia pre 
stavebné konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.  
 
Ing. Kmeť - podal bližšie informácie na základe mat. č. 29-29MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  15 ( Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Šepták, Madola, Babocká, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Lisý, Hollý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Galaba, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 30/ 



Návrh na   schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, 
stavby  a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion 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.30-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 
úradu, aby podaal informáciu k predloženému návrhu.  
 
JUDr. Vozárová – upozornila, že podľa informácií dlh Požitavskej futbalovej akadémie 
nebol k dnešnému dňu vyrovnaný a Mestské stredisko kultúry a športu eviduje dlh voči 
tomuto subjektu  po lehote splatnosti. Podľa jej názoru by bolo schválenie predloženého 
návrhu v rozpore so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom mesta, nakoľko 
podľa čl. 7, ods. 5. mesto nemôže dať do užívania svoj majetok tomu, kto má voči mestu 
dlhy po lehote splatnosti. Čo sa týka návrhu na odpustenie dlhu, uviedla, že mestské 
podniky sú zo zákona povinné majetok chrániť, zveľaďovať a použiť všetky právne 
prostriedky na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Hollý – sa opýtal, že ako budú riešené prenajaté priestory a či budú môcť 
využívať tieto priestory aj ostatné športové organizácie. Mal pripomienku, že v 
predloženom návrhu mu chýba návrh nájomnej zmluvy. 
Riaditeľ Mestského strediska kultúry a športu Mgr. Ďuráček – odpovedal, že 
v zmluve s PFA boli dohodnuté presne vymedzené časy na užívanie telocvične. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že podľa zákona o majetku obcí zastupiteľstvo schvaľuje 
len danie do nájmu, prípadne podnájmu a neschvaľuje samotnú zmluvu. 
Poslanec Šepták – súhlasil s poslancom Hollým, že k materiálu mal byť predložený 
návrh nájomnej zmluvy. Čo sa týka vypovedania zmluvy, bolo zo strany mesta 
operované, že PFA neprispieva na réžiu a prevádzku športového zariadenia. Keďže za 
rok 2013 nebola zo strany mesta poskytnutá žiadna dotácia pre PFA, tak vedenie PFA 
navrhlo dodatok k nájomnej zmluve. Vysvetlil, že návrh dodatku ku zmluve bol 
predložený z dôvodu, aby PFA nemusela platiť poplatok za služby spojené s užívaním vo 
výške 400 € za štyri mesiace kedy nebolo zariadenie deťmi z PFA využívané a tiež z 
nedostatku finančných prostriedkov akadémie. Informoval, že zástupcovia PFA rokovali 
s vedením Mesta Vráble, ktoré sa zaviazalo, že poskytne na tento rok finančné 
prostriedky na činnosť PFA a prisľúbili im, že pre PFA schvália financie aj na budúci 
rok. Mesto Zlaté Moravce sa vyjadrilo, že finančné prostriedky pre PFA neposkytne. Tiež 
oslovili sponzorov a rodičov o poukázanie príspevku do PFA. Informoval, že pred dvoma 
dňami PFA poukázala Mestskému stredisku kultúry a športu 2 tis. € a budú očakávať od 
vedenia MsKŠ ústretový krok k odpusteniu dlhu vo výške 1600 €. Vypovedanie 
nájomnej zmluvy z PFA považujú za smutné pretože mesto poslalo deti z PFA od 
1.decembra na ulicu. Mrzí ho to, pretože deti z akadémie dosahujú veľmi dobré výsledky 
a reprezentujú mesto. Ako člen správnej rady PFA poďakoval poslancom za všetko, čo 
urobili pre PFA. Navrhol, aby sa návrh schválil a aby sa vyriešilo vyrovnanie dlhu. 



Poslanec Galaba – uviedol, že ho prekvapilo, že vedenie mesta tak promptne reagovalo 
a dalo výpoveď PFA a následne sa vyjadril ku dôvodovej správe a k predloženým 
výpočtom. Myslí si, že suma 15 800,- € je urážka poslancov a tiež zapochyboval nad 
sumou na spotrebu vody. Zaujímalo by ho aká bude spotreba energií za december keď 
priestory nebudú využívané. Zdôraznil, že mesto prispelo na PFA sumou 10 tis. € mimo 
schválenej dotácie a suma 30 tis. € nie je adekvátna ku skutočnosti.  
Primátor mesta – požiadal povereného riaditeľa MsKŠ, aby vysvetlil, ako došlo 
k výpovedi. 
Riaditeľ Mestského strediska kultúry a športu Mgr. Ďuraček – podal informácie 
k výpočtom energií. Čo sa týka výpovede uviedol, že po jeho nástupe zistil, že je veľký 
nedostatok financií v Mestskom stredisku kultúry a športu a postupne si prechádzal 
všetky nájomné zmluvy. Uviedol, že na základe nájomnej zmluvy PFA prestala platiť za 
energie vo výške 400 € už v marci napriek tomu, že dostala upomienky. Z PFA nemal 
nikto snahu rokovať v tejto veci. PFA boli zaslané dve upomienky, na ktoré nereagovali. 
Tiež na zastupiteľstve upozornil poslanca Husára o zaplatenie dlhu a uviedol, že podal 
návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.  
Poslanec Galaba – obrátil sa na primátora mesta, že sa malo predísť tejto veci a nájsť 
riešenie. Navrhol uznesenie prijať a zmluvu schváliť. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že keď sa schvaľoval nájom pre PFA na konci roka 2011, tak 
suma 400 € bola odsúhlasená obidvoma strany a PFA ju akceptovala. Zdôraznila, že 
pokiaľ sú zmluvy platné, tak si treba záväzky plniť. Uviedla, že je smutné ako sa 
zástupcovia PFA postavili k tomuto problému. Po doručení výpovede neprišiel nikto 
z PFA za riaditeľom MsKŠ ani primátorom rokovať a čakali kým sa priestory nevypracú 
a potom to začali medializovať. Počas plynutia výpovednej doby tu bol 3 mesiace 
priestor na rokovanie.  
Poslanec Husár – uviedol, že nie je pravda, že nebolo rokovanie, nakoľko u primátora 
mesta bolo rokovanie so zástupcami PFA. 
JUDr. Vozárová – oponovala poslancovi Husárovi a uviedla, že spomínané rokovanie sa 
netýkalo výpovede.  
Primátor mesta – reagoval na poslanca Husára a uviedol, že rokoval s pánom 
Ondrejkom a pánom Tóthom, kde sa dohodli, že v priebehu niekoľkých týždňov prídu 
zástupcovia PFA a dohodnú sa na riešení, čo sa však nestalo.   
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ing. Lisý. 
Poslanec Husár – uviedol, že postupovali v zmysle zákona o petičnom práve a citoval 
znenie §1 a §2. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že petičné hárky priniesli až po uplynutí výpovednej lehoty. 
Upozorňoval viackrát pána poslanca Šeptáka a povedal mu, že vedenie mesta čaká na 
rokovanie, avšak od podania výpovede neprišiel nikto z PFA. Potvrdil, že sa zúčastnil na 
rokovaniach s majiteľom klubu pánom Ondrejkom, s prezidentom klubu pánom Škulom, 
boli sme ústretoví a hľadali sme spôsoby ako presunúť dotácie avšak  nedošlo k dohode, 
pretože vedenie mesta malo iný názor ako vedenie PFA. Ďalej zdôraznil, že Mestskému 
stredisku kultúry a športu budú tieto peniaze chýbať pretože  riaditeľ podniku má 
problémy s úhradou energií.   
JUDr. Vozárová – opätovne upozornila, že v zmysle VZN majetok mesta nemožno dať 
do užívania tomu, ktorý má voči mestu neuhradené záväzky po lehote splatnosti 



a v prípade schválenia je uznesenie v rozpore so zákonom a primátor ho bude musieť 
vetovať. 
Poslanec Petrovič – sa opýtal, či je nevyhnutné, aby primátor vetoval uznesenie a či 
nebude stačiť čakať do vyrovnania pohľadávky a potom primátor zmluvu podpíše. 
JUDr. Vozárová – podala vysvetlenie poslancovi Petrovičovi. 
Poslanec Husár – podotkol, že zástupcovia PFA vždy vychádzali v ústrety MsKŠ.  
Prednosta MsÚ – prehlásil, že vedenie mesta je za to, aby deti hrali futbal a nie je proti 
PFA a proti športu, ide o to nájsť spoločnú reč a nastaviť systém tak, aby bol prijateľný 
pre obe strany. Dodal, že mesto nemá finančné prostriedky, aby si mohlo dovoliť dotovať 
PFA ako to bolo v minulých rokoch. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  15 ( Chládek, Boršč, Záchensky, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká, 
Vicianová, Husár, Hritz, Tonkovič, Hollý, Petrovič, Klučiar ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Lisý, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 31/ 
Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového 
Organizačného poriadku MsÚ (mat. č.31-29MZ-2013) 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Šíru, prednostu MsÚ, aby podal informácie 
k predloženému bodu. 
Mgr. Šíra - podal bližšie informácie na základe mat. č. 319MZ-2013. 
 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania: 
 
Za:  13 (Chládek, Boršč, Dubajová, Madola, Babocká, Šepták, Klučiar, Petrovič, 
Tonkovič,  Hritz, Hollý, Vicianová, Galaba ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 ( Lisý, Husár, Záchensky, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
 
 



K bodu 32/ 
Vystúpenia občanov 
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili. Do bodu sa 
neprihlásili o slovo občania. 
 
 
K bodu 33/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
 
Poslanec Boršč – uviedol, že bytová otázka je v meste zlá a keďže mesto nemá voľné 
byty na pridelenie bolo by potrebné urobiť opatrenia, aby sa začalo s výstavbou 
Štvorlístka. Ďalej poukázal na to, že keďže nebol zrušený mestský podnik Záhradnícke 
služby a mestský podnik má vypovedanú nájomnú zmluvu, ktorá podľa neho neexistuje 
navrhol, aby sa začali riešiť priestory pre Záhradnícke služby. 
Primátor mesta – uviedol, že táto skutočnosť bude prešetrená, o čom bude písomne 
informovaný. 
Poslanec Hollý – uviedol, že počul od občanov pripomienky k dopravnému značeniu na 
cestnej komunikácií 65, nakoľko je neprehľadné a navrhol vedeniu mesta, aby oslovilo 
VÚC s požiadavkou na prehodnotenie značenia. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že dva roky upozorňujú, aby sa parkovisko pred poštou 
spoplatnilo pretože tam nie je kde parkovať, pretože niekto tam parkuje celé dni. Cieľom 
platenia parkovného je umožniť ľuďom, aby mali kde zaparkovať keď idú na poštu. 
V súvislosti s novou organizačnou štruktúrou sa opýtal, že aké budú náklady na nové 
oddelenia. 
Prednosta MsÚ – odpovedal, že náklady budú len s vyrobením pečiatok. 
Poslanec Husár – informoval, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre na 
základe kontroly na ZŠ Robotníckej vydal rozhodnutie o zatvorení kuchyne s jedálňou. 
Uviedol, že poslanci to boli pozrieť a bude potrebné hľadať čo najskôr nejaké riešenie. 
Navrhol, aby sa v budúcom roku nato zobral úver a havarijnú situáciu následne odstrániť.  
Primátor mesta – požiadal Bc. Nociara, aby sa k tomu vyjadril. 
Bc. Nociar – informoval, že na základe požiadavky riaditeľky školy oslovil spoločnosť, 
ktorá spravila cenovú kalkuláciu, urobil obhliadku strechy, izolácia je opotrebovaná, je to 
potrebné riešiť len to závisí od peňazí. Riaditeľka školy tiež žiadala o výmenu okien. 
Následne sa žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predloží na odbor školstva, 
nakoľko mesto nemá finančné prostriedky na riešenie tohto havarijného stavu. 
Poslanec Husár – obrátil sa na primátora mesta, že dňa 4.1.2013 zaslal poslancom e-mail 
o zhodnotení práce poslancov v prospech mesta, ktorý ho oslovil a odpísal mu. Ďalej 
informoval, že niektorí zamestnanci mesta sa vyhrážajú poslancom a keď to bude 
pokračovať, tak bude nútení podať trestné oznámenie. 
Poslanec Šepták – upozornil na dopravnú situáciu na Nitrianskej ulici pri prevádzke 
herne, kde do križovatky parkujú autá a vznikajú dopravné kolízie. Navrhol, aby sa táto 
situácia začala čo najskôr riešiť. 
Primátor mesta – uviedol, že vie o tejto situácií a bude ju riešiť s pánom Hudákom. 
Poslanec Tonkovič – na základe žiadosti občanov upozornil na vypadávanie osvetlenia 



v celej časti Chyzeroviec a požiadal o odstránenie tohto problému.  
Primátor mesta – uviedol, že zajtra sa nato prídu pozrieť z Technických služieb. 
Poslanec Tonkovič – informoval, že občania Palárikovej ulice sa sťažujú na skládku skla 
a žiadajú o odstránenie. 
Primátor mesta – uviedol, že z Technických služieb bude zabezpečený kontajner. 
Poslanec Tonkovič – upozornil na dopravnú situáciu na Palárikovej ulici a požiadal 
o vysypanie štrku a spevnenie cesty. 
Primátor mesta – uviedol, že sa nato príde pozrieť s pánom Hudákom a riaditeľom 
Technických služieb.  
Poslanec Tonkovič – upozornil, že Družstevná ulica nie je majetkovo právne 
vysporiadaná a je potrebné, aby oddelenie výstavby urobilo kroky k doriešeniu tohto 
stavu. Ďalej uviedol, že už 5 rokov majú vystavené rozhodnutie na výrub topoľa na 
Družstevnej ulici, ktoré ohrozujú občanov a dodnes sa to vyriešilo. 
 
 
K bodu  34/  
Diskusia 

 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
V bode diskusia nevystúpili poslanci. 
 
 
K bodu 35/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
 
Poslanec Husár – interpeloval primátora mesta 

- koľko súdnych sporov mesto vedie a ktoré boli ukončené a boli úspešné pre 
mesto, koľko to stálo finančných prostriedkov a v akom je štádiu súdny spor 
s bývalým kontrolórom Ing. Skyvom. 

 
JUDr. Vozárová – uviedla, že v poslednom období neplatilo mesto príliš vysoké sankcie 
alebo náhrady škôd za prehraté súdne spory. Čo sa týka súdneho sporu s bývalým 
hlavným kontrolórom Ing. Skyvom mestu bol doručený návrh a platobný rozkaz na 
vyplatenie sumy, ktorú si uplatnil ako náhradu mzdy, voči ktorému sme podali na súde 
odpor a čakáme pokiaľ bude vytýčené pojednávanie a bude v tejto veci vedení súdny 
spor. Dodala, že ide o sumu 80 – 90. tis. €. 
 
Poslanec Boršč – sa vyjadril k incidentu, ktorý sa udial cez prestávku. Pripomenul, že 
pred rokom na zastupiteľstve v Chyzerovciach ho osočil poverený riaditeľ Službytu 
Sendlai a povedal mu „že nech ti pán primátor  povie ako si  sa dostal za poslanca“. Dnes 
sa zopakovala tá istá situácia kde ho osočil pán Kováč, ktorý mu povedal, že „vy ste sa 
stali poslancom v rámci politických hier“. Zdôraznil, že on nastúpil do funkcie poslanca 
ako náhradník. 
 



Primátor mesta – uviedol, že sa ho to netýka. 
 
Poslanec Šepták – nadviazal na interpeláciu poslanca Husára a požiadal o písomnú 
odpoveď  

- aké súdne spory v súčasnosti mesto vedie, čo je predmetom sporu, kto v ktorom 
spore mesto zastupuje 

- informáciu o ukončených pracovno-právnych sporov, koľko má mesto vyplatiť 
náhradu mzdy v prípade neúspešných sporov za obdobie posledných 2 rokov 

 
JUDr. Vozárová – informovala, že zatiaľ nebol ukončený žiadny pracovno-právny spor. 
Predpokladá sa, že v priebehu budúceho roka sa budeme vedieť sumu ohľadne ukončenia 
pracovného pomeru pani Mištíkovej, ktorý bol ukončený nezákonným spôsobom 
a momentálne prebieha súdne konanie o výške náhrady mzdy. 
 
Poslanec Galaba – uviedol, že na zasadnutí komisie výstavby bol predložený materiál 
ohľadne zmien a doplnkov územného plánu č. 7, kde riešili v Prílepoch problém kde sa 
zistili určité nedostatky a v televíznej reportáži bolo povedané, že mesto zvažuje podať 
trestné oznámenie.  
JUDr. Vozárová – potvrdila, že mesto podalo trestné oznámenie a v tejto veci bola dnes 
u vyšetrovateľa, ktorý bude predvolávať ďalších zamestnancov. Dodala, že dňa 5.12.2013 
sa začalo trestné stíhanie vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. 
 
K bodu 36 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Šepták – skonštatoval, že všetky uznesenia boli premietnuté na tabuli a bolo 
o nich hlasované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 681/2013  
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
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 29. zasadnutí MZ 
konaného dňa 12.12.2013 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 682/2013  
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca Ing. Petra Lisého 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Roman Šíra 
                                                                                             prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 683/2013  
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
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 Mgr. Pavla Šeptáka 
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslankyňu Evu  Dubajovú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
  
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 684/2013  
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 29. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 29. MZ s nasledujúci zmenami: 
- návrh poslanca Ivana Madolu na preloženie bodov 11 a 12 pôvodného programu za bod 
15 pôvodného programu 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 685/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 
2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 a  
s ch v a ľ u j e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 na 
dátumy 20.február, 24. apríl, 19. jún, 18. september, 13. november. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 686/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc.  Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 

1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 687/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k Výročnej 
správe Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce  za rok 2012 
2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s účtovnou závierkou Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce  za rok 2012 
2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s účtovnou závierkou Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                             prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 688/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Procedurálny návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20, 21, 23, 24, 25 na 
rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20, 21, 23, 24, 25 na rokovanie 
najbližšieho mestského zastupiteľstva 
s ch v a ľ u j e 
odloženie bodov programu č. 17,18,19,20, 21, 23, 24, 25 na rokovanie najbližšieho 
mestského zastupiteľstva z dôvodu neschválenia predloženého návrhu rozpočtu 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                               prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 689 /2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 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 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 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 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 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 v predloženom znení 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 690/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 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 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 691/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 
s ch v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 
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 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 692/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/ 2012  o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 693/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby 
u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Technických 
službách mesta Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 30. 11. 2013  
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 694/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013   
________________________________________________________________________ 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich   
2000,- eur  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok  prevyšujúcich 2.000,- 
eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur 
s ch v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania nasledovných nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 
2.000,- eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur: 
1. Pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlžníkovi Anna Ňurcíková  Salón 

Anna, Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, IČO 33401411, vzniknutá v období rokov 
2005-2008 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov (2 627,15 
eur) a neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte 
CENTRUM ŽITAVA (438,45 eur). Podnikateľský subjekt ukončil svoju podnikateľskú 
činnosť dňa 4. 1. 2010. 

2. pohľadávka vo výške 5 346,23 eur vedená voči dlžníkovi Janka Tencerová,                               
NÁBYTOK SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, IČO: 37147676 vzniknutá 
v období rokov 2002-2003 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových 
priestorov (5 228,06 eur) a neuhradených faktúr za energie a upratovanie 
spoločných priestorov v objekte CENTRUM ŽITAVA (118,17 eur), Podnikateľský 
subjekt ukončil svoju podnikateľskú činnosť dňa 30. 9. 2003. 

3. pohľadávka vo výške 3 338,33 eur vedená voči dlžníkovi SMAK SLOVAKIA, s. r. 
o. , Rovňanova 7, Zlaté Moravce, IČO 36564001, vzniknutá v roku 2007 z titulu 
neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CVČ Zlaté 
Moravce (1 444,50 eur) a nedoplatku na D23-nájomné z nebytových priestorov 
(1 893,83 eur).  

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 



Uznesenie č. 695/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na rekonštrukciu  vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,                
953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na rekonštrukciu  vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,                
953 01 Zlaté Moravce v celkovej sume do 25 000 EUR 
s ch v a ľ u j e 
rekonštrukciu  vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1, 953 01 Zlaté 
Moravce v celkovej sume do 25 000 EUR z úverových zdrojov 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                  Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 696/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                               

Návrh na rekonštrukciu  kanalizácie ( 2. etapy ) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 
12,            953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na rekonštrukciu  kanalizácie ( 2. etapy ) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12,            
953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne v celkovej sume 20.000,-€ 
s ch v a ľ u j e 
rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapy ) v  Materskej škole, Kalinčiakova č. 12, 953 01 
Zlaté Moravce v 1. pavilóne  v celkovej sume 20.000,-€ z úverových zdrojov 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                  Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 697/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce – z LV č. 7191 – pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné 
číslo 1986 a to parcely KN registra „C“ číslo 3460/39 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 225 m2 – v spoluvlastníckom podiele ¼-ina pre 
Ing. Evu Kalúzovú.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce z 
LV č. 7191 – pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to 
parcely KN registra „C“ číslo 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 225 m2 – v spoluvlastníckom podiele ¼-ina pre Ing. Evu Kalúzovú 
vlastníčku bytu č. 1 v tomto bytovom dome, za cenu podľa § 18a ods. 1 zákona č. 
182/1993 Zb.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a podľa § 15 ods. 1 písm. e) vyhlášky 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých 
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za 
dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov rovnajúcu sa 3,31 Eur/m2 
(100,- Sk/m2 pri počte obyvateľov nad 5000 ) čo pri výmere 225 m2 a podiele ¼-ina 
predstavuje výmeru 56,25 m2, t.j. za sumu 186,19 €, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
 
   
s ch v a ľ u j e 
 
 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce z LV č. 7191 – 
pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to parcely KN 
registra „C“ číslo 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
225 m2 – v spoluvlastníckom podiele ¼-ina pre Ing. Evu Kalúzovú vlastníčku bytu 
v tomto bytovom dome, za cenu podľa § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Zb.  o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 1 písm. e) 
vyhlášky 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za 
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
v znení neskorších predpisov rovnajúcu sa 3,31 Eur/m2 (100,- Sk/m2 pri počte 
obyvateľov nad 5000 ) čo pri výmere 225 m2 a podiele ¼-ina predstavuje výmeru 56,25 
m2, t.j. za sumu 186,19 €, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 



priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný celok so 
stavbou 
 
u k l  a d á 
 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 698/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
________________________________________________________________________ 
Zmluva o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská distribučná, a.s.(IBV – 
Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie súhlasu so zriadením vecných bremien bezodplatne a návrh Zmluvy 
o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a.s. ako oprávneným, spočívajúcich v povinnosti povinného 
strpieť zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby 
v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa. 
s ch v a ľ u j e 

a) návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36361518 zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská 
energetika, a.s. ako oprávneným uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických 
stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa, 
predmetom ktorej bude vecné bremeno  spočívajúce v: 
a, zriadení a uložení elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým 
účelom oprávneným a ním poverenými osobami; 
b, užívaní, prevádzkovaní, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, 
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami, 
a to na nehnuteľnostiach, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce – na 
pozemkoch v katastrálnom území Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce, podľa Geometrického plánu č. 394/2013 zo dňa 30.08.2013 (vyhotoviteľ GEA 
s.r.o., Janka Kráľa 33, Nitra) na zameranie vecných bremien, zapísaných v LV č. 3453 – 
parcely KN registra „C“ číslo 4724/48 o výmere 2186 m2 druh pozemku ostatné plochy,  
parc. č. 4724/12 o výmere 32 m2 druh pozemku trvalé trávne porasty,  parc.č. 2275/2 
o výmere 3374 m2 druh pozemku ostatné plochy, parc. č. 2081/2 o výmere 918 m2 druh 
pozemku ostatné plochy a parc. č. 2278/20 o výmere 6453 m2 druh pozemku ostatné 
plochy; na pozemkoch zapísaných v LV č. 5417 – parcely KN registra „C“ číslo 2277/2 
o výmere 2876 m2 druh pozemku ostatné plochy a parc.č. 2275/3 o výmere 233 m2 druh 
pozemku ostatné plochy; ako aj na pozemku zapísanom v LV č. 5417 – parcela KN 
registra „E“ číslo 2281/1 o výmere 22055 m2 druh pozemku orná pôda. 
 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne  
 
u k l  a d á 



 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
uzatvorenie   zmluvy  o  zriadení  vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 
 
s p l n o m o c ň u j e  
 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy  o  zriadení  vecných bremien   
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 699/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce –  mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za 
majerom pre: Rudolfa Zaťka,  Zlaté Moravce pozemok parcelu registra „C“ číslo 
2457/64 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2779 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7854, 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 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Nábreží za majerom pre: Rudolfa Zaťka do jeho výlučného vlastníctva – a to pozemok, 
zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, parcelu registra „C“ číslo 
2457/64 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2779 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva 
č. 7854, 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), t.j. za sumu 157,70 €    
s ch v a ľ u j e 
prevod nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v LV č. 5417 -  pozemku parcely registra „C“ číslo 2457/64 o výmere 19 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza   v lokalite  Nábrežie za 
Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so 
súpisným číslom  2779 zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľa č. 7854 - pre: 
Rudolfa Zaťka a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením  a  využitím  
tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou,   za cenu 8,30 €/m2 (pri stavbách hromadných 
garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 157,70 €   
u k l  a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 12. 12. 2013 
                                                                                                  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                               primátor mesta 
 
                                                                                           Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 



Uznesenie č. 700/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
________________________________________________________________________ 
Schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby 
a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion 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 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh  na schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, 
stavby a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, 
Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO: 34074040 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov na dobu 5 rokov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018 za  nájomné vo výške 1 eur 
ročne a schválenie Zmluvy o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, 
p.o. ako nájomcom a  Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom 
 
s ch v a ľ u j e 
 

3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  danie majetku Mesta Zlaté Moravce do 
podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, 
IČO: 34074040 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov 
od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018  za  nájomné vo výške 1 eur ročne, pričom predmetom  
podnájmu sú: 

a) nebytové priestory – 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne o celkovej 
rozlohe 66 m2  - situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. č. 40, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 3407/9  o výmere 738 m2, druh pozemku 
zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté 
Moravce na LV č. 4261 

b) nebytové priestory – 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 – situované v  budove pri 
tzv. pomocnom ihrisku súp. č. 2227, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 3407/4 
o výmere 376 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou katastra 
Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

c) pozemky – pozemok parc. č. 3407/17 o výmere 14.553 m2, druh pozemku ostatné 
plochy (tzv. futbalové ihrisko – hlavné),  a pozemok  parc.č. 3407/16 o výmere 
6.598 m2, druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), ktoré sú 
zapísané  Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261   

d) stavby – Telocvičňa T-18 súp. č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 
3407/5 o výmere 1434 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria a budova Sociálnych 
priestorov súp. č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3407/6 o výmere 272 



m2 druh pozemku zast. pl. a nádvoria, obe vedené Správou katastra Zlaté Moravce 
pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

a návrh Zmluvy o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako 
nájomcom a  Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom 
 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   Požitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú 
činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj 
z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti 
a oblasti rozvoja telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                   primátor mesta 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                             prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 701/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013  a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej  od 1.12.2013  a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach  
b e r i e   n a     v e d o m i e  
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej  od 1.12.2013  a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach  
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
 
                                 Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 37 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupitel'stva. Primátor mesta 
ukončil29. zasadnutie Mestského zastupitel'stva. 

Zlaté Moravce 12. decembra 2013 

JJw.;"r/-/1 
Zapísala: ~ita Rajnohová 

··· ·· ·~· · · 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
Prednosta MsÚ 
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	UPrimátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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	UPrimátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
	UPrimátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.
	UK bodu 31/
	Primátor mesta – požiadal Mgr. Šíru, prednostu MsÚ, aby podal informácie k predloženému bodu.
	Mgr. Šíra - podal bližšie informácie na základe mat. č. 319MZ-2013.
	UPrimátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo na vedomie.
	UK bodu 32/
	UK bodu 33/
	Rôzne
	Diskusia
	UK bodu 35/
	Interpelácie poslancov
	Poslanec Husár – interpeloval primátora mesta
	koľko súdnych sporov mesto vedie a ktoré boli ukončené a boli úspešné pre mesto, koľko to stálo finančných prostriedkov a v akom je štádiu súdny spor s bývalým kontrolórom Ing. Skyvom.
	JUDr. Vozárová – uviedla, že v poslednom období neplatilo mesto príliš vysoké sankcie alebo náhrady škôd za prehraté súdne spory. Čo sa týka súdneho sporu s bývalým hlavným kontrolórom Ing. Skyvom mestu bol doručený návrh a platobný rozkaz na vyplaten...
	Poslanec Boršč – sa vyjadril k incidentu, ktorý sa udial cez prestávku. Pripomenul, že pred rokom na zastupiteľstve v Chyzerovciach ho osočil poverený riaditeľ Službytu Sendlai a povedal mu „že nech ti pán primátor  povie ako si  sa dostal za poslanca...
	Primátor mesta – uviedol, že sa ho to netýka.
	Poslanec Šepták – nadviazal na interpeláciu poslanca Husára a požiadal o písomnú odpoveď
	aké súdne spory v súčasnosti mesto vedie, čo je predmetom sporu, kto v ktorom spore mesto zastupuje
	informáciu o ukončených pracovno-právnych sporov, koľko má mesto vyplatiť náhradu mzdy v prípade neúspešných sporov za obdobie posledných 2 rokov
	JUDr. Vozárová – informovala, že zatiaľ nebol ukončený žiadny pracovno-právny spor. Predpokladá sa, že v priebehu budúceho roka sa budeme vedieť sumu ohľadne ukončenia pracovného pomeru pani Mištíkovej, ktorý bol ukončený nezákonným spôsobom a momentá...
	Poslanec Galaba – uviedol, že na zasadnutí komisie výstavby bol predložený materiál ohľadne zmien a doplnkov územného plánu č. 7, kde riešili v Prílepoch problém kde sa zistili určité nedostatky a v televíznej reportáži bolo povedané, že mesto zvažuje...
	JUDr. Vozárová – potvrdila, že mesto podalo trestné oznámenie a v tejto veci bola dnes u vyšetrovateľa, ktorý bude predvolávať ďalších zamestnancov. Dodala, že dňa 5.12.2013 sa začalo trestné stíhanie vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny.
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	Schválenie uznesenia
	Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.  Zlaté Moravce za rok 2012
	Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
	Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
	Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
	Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
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