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

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z  51. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

na návrh poslancov 

 

Dátum konania:  29. septembra 2010 

 

Ospravedlnená: PharmDr. Ivona Vicianová 

                                                          

Neprítomní:       Ing. Peter Hollý 

                            Vladimír Klučiar 

                            Ing. Ján Solčiansky 

                            Ing. Jozef Škvarenina 

                            Mgr. Denisa Uhrínová   

                            MUDr. Štefan Valkovič                           

Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh na zmenu v spôsobe uţívania časti stavby – bytových jednotiek na ulici 

Kalinčiakova č.6,8 a 10 v Zlatých Moravciach 

6. Schválenie  prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie  2010 - 2014 

7. Kontrola plnenia uznesení MsZ v Zlatých Moravciach od obdobia 11/2008 

8. Návrh na novelizáciu  rokovacieho poriadku č. 2 Mestského zastupiteľstva  v Zlatých 

Moravciach v súlade so  zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

9. Návrh na odpredaj častí pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú / mat. bol zaradený uţ 

na 38. MMZ roku 2009 / 

10. Schválenie záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce  za roky 2007, 2008, 2009 

11. Návrh zmeny VZN „ O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

12. Návrh zmeny VZN „ O celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce“ 

13. Návrh zmeny VZN „ O udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene “ 

14. Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňaka / 

15. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Rudolfa Magušína.(33.MMZ 17.4.2009) 

16. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jaroslava Bucheňa.(33.MMZ 17.4.2009) 

17. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Máriu Povodovú. (33.MMZ 17.4.2009) 

18. Návrh na odpredaj pozemku pre Paluška, s.r.o. 

19. Návrh na odpredaj pozemkov pre Waste Recykling,a.s.. 

20. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami resp. súhlas na vydanie osvedčenia 

vyhlásenia o vydrţaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garáţami. 

21. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami mat.A, mat.B 

22. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

23. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla a manţelku. 

24. Návrh na zmenu časti uznesenia  č. 349/2008 vo veci odpredaja pozemku pod garáţou 

pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manţelku. 
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25. Návrh na zmenu časti uznesenia č. 350/2008. 

26. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela  

27. Vystúpenie občanov  

28. Interpelácie poslancov 

29. Záver. 
 

K bodu 1/ 

Otvorenie 

 

         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MZ, 

riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 

pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, ţe mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

K bodu 2/ 

Určenie zapisovateľky 

 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 

51. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 29.09.2010.  

 

K bodu 3/ 

Určenie overovateľov zápisnice 
 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 51. 

zasadnutia MZ zo dňa 29.09.2010: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a  p. poslanca Ivana Hritza.   

          

K bodu 4/ 

Voľba návrhovej komisie 

 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 

MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a za členov 

návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslankyňu Julianu Hlásnu. 

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe chce byť overovateľom zápisnice. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe overovateľov zápisnice určuje predsedajúci a tých uţ 

určila. V minulosti sa uţ stalo to, ţe tí, čo sa navyše nanominovali ako overovatelia zápisnice 

pobrali zápisnice z MsÚ a nevrátili ich podpísané. Má s tým bohaté skúsenosti aj s jej 

kolegami a kolegyňami. 

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe niekto falšuje zápisnice a je to v poriadku. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tu nikto nikdy nefalšoval zápisnice. Poţiadala 

poslancov, aby nerozbíjali hneď na začiatku zastupiteľstvo. Ona určuje overovateľov a tak ich 

aj určila. Preto teraz informovala, ţe ľudí ktorí majú dôveru zvykne navrhnúť za overovateľov 

zápisnice – majú dôveru občanov, poslancov a aj jej, preto sú overovateľmi zápisnice ľudia 

hodnoverní.  

Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  

Za: 11 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, 

Tonkovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka. 

členov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslankyňu Julianu Hlásnu. 
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         Primátorka mesta – predloţila návrh programu 51. MZ. Ako návrh na prvý bod 

programu obdrţala ţiadosť poslancov, ktorú prečítala: 

 

Ž I A D O S Ť 

o zaradenie do programu Mestského zastupiteľstva 

dňa 28.9.2010 ako prvý bod programu 

 

 Podpísaní poslanci Miestneho zastupiteľstva ţiadame, aby sa prejednal ako prvý bod 

programu: Byty na ul. Kalinčiakova č. 6. 8. 10, t.j. jednoizbové, ktoré boli rozhodnutím č. ŢP-

99/O926 – stav. 2, zo dňa 22.6.1999 zaradené ako byty osobitného určenia. Podľa vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. nevyhovujú týmto poţiadavkám všeobecným a technickým. 

 Ţiadame, aby toto rozhodnutie bolo Mestským zastupiteľstvom zrušené. Toto posúdil 

aj Spoločný stavebný úrad, ţe sa nemôţe jednať o byty osobitného určenia, nakoľko uvedené 

byty nespĺňajú náleţitosti uvedené v § 60 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

 

Podpisy poslancov: 

1) Malý Ivan 

2) Mgr. Šepták Pavel  

3) MVDr. Dvonč Peter  

4) Hlásna Juliana 

5) Mgr. Uhrínová Denisa 

6) PhDr. Vicianová Ivona 

7) Rumanko Viliam 

 

         Primátorka mesta – preto to aj zaradili ako prvý bod programu 51. MZ, ktorý prečítala. 

Potom povedala, ţe do rozpravy sa prihlásili poslanci Chládek, Šepták, Lisý. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe čo zvolaniu tohto MZ predchádzalo. Posledné MZ 

konané 2. septembra skončilo na návrh poslanca Hritza o 19.00 hod. z dôvodu, ţe si prijali 

poslanci v minulosti uznesenie, ţe MZ bude končiť o 19.00 hod., čo bolo skresľujúce lebo oni 

si v minulosti prijali uznesenie ţe budú končiť MZ o 20.00 hod. Stalo sa tak, ţe 50. MZ sa 

prerušilo a oni sa rozišli. Zákon hovorí, ţe primátor má do 14 dní zvolať pokračovanie 

prerušeného MZ, nakoľko na tom MZ schválili riadne program a nedokončili rokovanie. 

Nakoľko do 14 dní nedostali pozvánku na pokračovanie MZ upozornili na to ako siedmi 

poslanci primátorku a vyzvali ju aby do 16. septembra zvolala pokračovanie 50. MZ. Keďţe 

sa tak neuskutočnilo, podali v ten deň poslanci ţiadosť na zvolanie 51. MZ. Poslanci dostali 

list podpísaný prednostom, ţe sa zvolané MZ na 14. septembra konať nebude. 

         Primátorka mesta – vysvetlila, ţe toto 49. MZ sa nemohlo uskutočniť, nakoľko sa uţ 

uskutočnilo 2. septembra. Poţiadala p. Chládeka, aby nerozbíjal zastupiteľstvo.  

         Poslanec Chládek – povedal, ţe 16. septembra poslanci odovzdali na MsÚ ţiadosť, kde 

uviedli, ţe ţiadajú o zvolanie zasadnutia MZ do 30. septembra, zvolané malo byť o 15.00 hod 

v obradnej miestnosti MsKS s bodmi programu, ktoré sú tu uvedené. Navrhol doplnenie 

programu 51. MZ o body:  

            - ţiadosť poslancov Návrh na zmenu v spôsobe uţívania časti stavby – bytových   

            jednotiek na ulici Kalinčiakova č.6, 8 a 10 v Zlatých Moravciach  

            - Návrh zmeny uznesenia a schválenie nového času ukončenia MZ 

      - Schválenie podmienok výberového konania na funkciu Hlavného kontrolóra mesta  

            a termínu volieb 

            - Kontrola plnenia uznesení 

            - Schválenie zmien rokovacieho poriadku 

      - Schválenie záverečných  účtov mesta za roky 2007,2008,2009 

            - Schválenie Rozpočtu mesta na rok 2010 
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      - Ţiadosť Poţitavskej futbalovej akadémie (PFA) 

      - Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka / 

      - Schválenie  prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie rokov 2010 - 2014 

         Primátorka mesta – poţiadala p. Chládeka, aby oznámil prítomným občanom, ţe tie 

body čo ľuďom sľubovali, ţe schvália od apríla neschvália a na tomto rozbijú celé MZ, nič 

nechcú prejednať tak ako vyhlásili, ţe do konca volebného obdobia sa nič neschváli. Ale keby 

sa jednalo o prenájom tepelného hospodárstva, bude p. Chládek prvý na ňu revať aby dala 

o tom hlasovať.        

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe tak sa vyjadril p. prednosta, ţe do konca volebného 

obdobia sa nič neschváli. 

         Ing. Šlosár  – povedal p. Rumankovi, ţe to je z jeho úst. 

         Poslanec Rumanko – povedal na prednostu MsÚ: „úţasný človek ten p. prednosta, 

čestný a spoľahlivý“.  

         Ing. Šlosár – povedal p. Rumankovi, ţe určite lepší ako on.  

         Poslanec Šepták  – povedal, ţe jeho ţiadosť je uţ teraz bezpredmetná, nakoľko bod 

ţiadosť PFA uţ bol prednesený. 

         Poslanec Lisý – povedal, ţe kandidátky do volieb mesta Zlaté Moravce sa budú podávať 

do 3. októbra aj na členov a náhradníkov komisií. Ale poslanecký zbor neschválil volebné 

okrsky a miestnosti, kde budú voľby prebiehať. Spýtal sa, akým spôsobom sa o tom ľudia 

dozvedia keď internet má len 8-10% obyvateľov, nie všetci si tu môţu prečítať. Poslanci 

o tom doposiaľ neboli oboznámení. 

         Ing. Šlosár – odpovedal, ţe je tu úradná tabuľa mesta, všetky obce a mestá sa riadia 

zákonom o obecnom zriadení, je to aj na internetovej stránke mesta vyvesené. Doposiaľ nebol 

ţiaden podnet od poslancov na iné volebné okrsky, na inú zmenu.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe tieto volebné obvody boli schválené pre voľby do 

zastupiteľstva pred štyrmi rokmi a od vtedy sa nič nemenilo. Nepribudli ani ţiadne nové ulice, 

takţe platí to čo bolo v minulosti nakoľko k ţiadnym zmenám neprišlo.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe je taký zákon, ţe určité obdobie pred voľbami do 

zastupiteľstva musia byť tieto veci prerokované v MZ a to nebolo. Spýtal sa, či spochybnia 

tieto zlatomoravecké voľby.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe tieto veci boli schválené uţ v minulosti, je tam lehota ak 

boli zmeny, aby sa tieto stihli naplánovať, ale keďţe zmeny neboli, ţiadna ulica nepribudla, 

nič sa nezmenilo, všetky veci zostávajú schválené tak, ako boli. Nanovo nie je potrebné 

schvaľovať niečo, čo uţ bolo schválené.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe zastupiteľstvo nevie, kto je predseda volebnej komisie, 

zapisovateľ volebnej komisie, komu treba odovzdávať návrhy na členov volebných komisií. 

Ţiada, aby sa to dostalo aj do programu.  

         Primátorka mesta – poţiadala vedúceho správneho a organizačného odd. na MsÚ Ing. 

Valkoviča, aby podal informáciu. 

         Ing. Valkovič – informoval, ţe za zapisovateľku mestskej volebnej komisie bola určená 

Ing. Daniela Šutková, jej sa tieto veci odovzdávajú.  

         Primátorka mesta – poţiadala vedúceho správneho a organizačného odd. na MsÚ Ing. 

Valkoviča, aby vysvetlil to, čo povedala JUDr. Vozárová. 

         Ing. Valkovič – potvrdil, ţe je to tak ako to povedala právnička JUDr. Vozárová. 

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe v zákone nie je napísané, ţe pri kaţdom. Chápu to tak, ţe 

keď nie je zmena, platí to čo bolo schválené.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe v zákone je napísané ţe pred voľbami. 

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe ale nie pred kaţdými.  

         Primátorka mesta – podala informáciu ohľadom volieb, ţe zapisovateľkou mestskej 

volebnej komisie je Ing. Daniela Šutková, bliţšie informácie im podá Ing. Valkovič vedúci 

správneho a organizačného odd.  
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         Poslanec Lisý – spýtal sa, či je to aj na úradnej tabuli.  

         Ing. Valkovič – povedal, ţe to má na starosti Mgr. Danišová z MsÚ. 

         Poslanec Lisý – povedal ţe nie, za úrad je zodpovedný prednosta MsÚ, podľa toho si p. 

prednosta neplní svoje povinnosti. Poţiadal, aby sa informácie o voľbách dostali aj do 

uznesenia a do dvoch dní boli doručené poslancom.  

         Ing. Šlosár – povedal, ţe oni si plnia všetci povinnosti.  

         Primátorka mesta – prečítala program zasadnutia 51. MZ, tak ako bol doplnený 

a pozmenený návrhmi poslancov MZ.  

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh na zmenu v spôsobe uţívania časti stavby – bytových jednotiek na ulici 

Kalinčiakova č.6,8 a 10 v Zlatých Moravciach 

6. Návrh zmeny uznesenia a schválenie nového času ukončenia MZ 

7. Schválenie podmienok výberového konania na funkciu Hlavného kontrolóra mesta 

a termínu volieb 

8. Kontrola plnenia uznesení 

9. Informácia o komunálnych voľbách : miesto, čas, okrsky a zapisovateľka mestskej 

volebnej komisie 

10. Schválenie zmien rokovacieho poriadku 

11. Schválenie záverečných  účtov mesta za roky 2007,2008,2009 

12. Schválenie Rozpočtu mesta na rok 2010 

13. Ţiadosť Poţitavskej futbalovej akadémie (PFA) 

14. Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka / 

15. Schválenie  prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie rokov  2010 - 2014 

16. Kontrola plnenia uznesení MsZ v Zlatých Moravciach od obdobia 11/2008 

17. Návrh na odpredaj častí pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú / mat. bol zaradený uţ 

na 38. MMZ roku 2009 / 

18. Návrh zmeny VZN „ O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

19. Návrh zmeny VZN „ O celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce“ 

20. Návrh zmeny VZN „ O udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene “ 

21. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Rudolfa Magušína.(od 33.MMZ 17.4.2009) 

22. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jaroslava Bucheňa.(od 33.MMZ 17.4.2009) 

23. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Máriu Povodovú. (od 33.MMZ 17.4.2009) 

24. Návrh na odpredaj pozemku pre Paluška, s.r.o. 

25. Návrh na odpredaj pozemkov pre Waste Recykling,a.s.. 

26. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami resp. súhlas na vydanie osvedčenia 

vyhlásenia o vydrţaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garáţami. 

27. Návrh na odpredaj pozemkov pod garáţami mat.A, mat.B, mat.C. 

28. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

29. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jána Pulpitla a manţelku. 

30. Návrh na zmenu časti uznesenia  č. 349/2008 vo veci odpredaja pozemku pod garáţou 

pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manţelku. 

31. Návrh na zmenu časti uznesenia č. 350/2008. 

32. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela  

33. Vystúpenie občanov  

34. Interpelácie poslancov 

35. Záver. 
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         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom a prečítanom 

návrhu programu 51.MZ. 

         Prišiel do zasadacej miestnosti poslanec Petrovič.  

Za: 12 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, 

Tonkovič, Petrovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe prednesený program 51. MZ bol schválený.  

 

K bodu 5/ 

Návrh na zmenu v spôsobe užívania časti stavby – bytových jednotiek na ulici Kalinčiakova 

č.6,8 a 10 v Zlatých Moravciach. 

 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tento materiál bol predloţený a prejednaný v komisii, v 

Mestskej rade a posunutý do MZ. Zdôraznila, ţe členovia MR neodporučili odpredaj bytov, 

ktoré sú na Kalinčiakovej ul. o ktorých sa teraz jedná: zmena v spôsobe uţívania časti stavby 

– bytových jednotiek na ulici Kalinčiakova č.6,8 a 10 v Zlatých Moravciach. MZ nie je 

viazané stanoviskom MR neodpredať tieto byty. Bolo vychádzané z poţiadavky siedmych 

poslancov, ktorí podpísali o tom aj ţiadosť, ktorú na začiatku MZ čítala. Do rozpravy sa 

prihlásili poslanci – Boršč, Chládek, Hlásna, Dvonč, Šepták. 

         Poslanec Boršč – povedal, ţe je členom bytovej komisie a komisia takéto vyjadrenie 

nepovedala ţe neodporúča, komisia dala vyjadrenie, aby to prejednalo mestské zastupiteľstvo.   

         Primátorka mesta – uviedla, ţe ona hovorila o stanovisku mestskej rady, ţe nedala 

odporúčací charakter. Prihlásil sa o slovo Ing. Horvát vedúci odd. podnikateľského, spýtala sa 

poslancov, či mu môţe dať slovo. Po odsúhlasení poslancami MZ odovzdala slovo Ing. 

Horvátovi. 

         Ing. Horvát – povedal, ţe materiál do MZ spracoval Ing. Bielik zapisovateľ komisie 

sociálno-zdravotnej a p. Babocká vedúca odd. pre ľudské zdroje, ktoré byty prideľuje. 

Prečítal: 

-   Výpis zo zápisnice č. 4/2007 a č. 9/2007 zo zasadnutia komisie sociálno – zdravotných 

a bytových záležitostí  pri MsZ,  konanej dňa 23. mája 2007 a 13.11.2007.  

                           

                                                         Z á p i s n i c a č. 4 

                   zo zasadnutia komisie sociálno – zdravotných a bytových záležitostí   

                                            pri MsZ,  konanej dňa 23. mája 2007. 

  

K bodu 8. /Rôzne/:    1.  Komisia sa oboznámila s listom obyvateľov bytového domu na  

ul. Kalinčiakova č. 6,8,10, poţadujúcich odkúpenie nájomných bytov, ktoré sú vo vlastníctve 

Mesta Zlaté Moravce. 

                 Rozhodnutie:   Komisia vyslovila nesúhlas s poţiadavkou menovaných, nakoľko 

byty sú evidované ako byty osobitného určenia - DOS, ktoré nemoţno odpredať do osobného 

vlastníctva. Tak isto vyslovila nesúhlas so zmenou charakteru uvedených bytov. 

 

 

                                                         Z á p i s n i c a č. 9 

                   zo zasadnutia komisie sociálno – zdravotných a bytových záležitostí   

                                            pri MsZ,  konanej dňa 13. novembra  2007. 
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K bodu 10. /Rôzne/:  3. Na komisii bola opätovne prejednaná ţiadosť obyvateľov mestských 

nájomných bytov na ulici Kalinčiakova v Zlatých Moravciach o zabezpečenie ich opravy, 

prípadne odkúpenia bytov do osobného vlastníctva.   

                         Rozhodnutie:   1. Komisia nedoporučuje vyňatie uvedených bytov z fondu 

bytov osobitného určenia, a tým ich odpredaj do osobného vlastníctva. 

       2. Zároveň doporučuje, aby správca mestských nájomných 

bytov prehodnotil poţiadavku nájomníkov na ich opravu, a to buď z prostriedkov mestského 

fondu rozvoja bývania, alebo cez poţiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov  

z MVaRR a ŠFRB.  

Zodpovedný: Sluţbyt, m.p. Zlaté Moravce.  

 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to čo povedal poslanec Boršč boli klamlivé informácie. 

Poďakovala Ing. Horvátovi za prečítanie zápisnice.  

         Poslanec Boršč – povedal, ţe na poslednej komisii, ktorá bola to bolo tak prijaté ako 

povedal. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe tá komisia nebola ani uznášania schopná.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to bolo presne tak ako hovorí p. prednosta, tie komisie 

neboli ani uznášania schopné. Komisia nikdy neodporučila odpredaj týchto sociálnych bytov 

na Kalinčiakovej ul. Poţiadala poslanca Boršča, aby uţ tak nikdy nezavádzal.  

         Ing. Šlosár – povedal, ţe on je tu od roku 2008 a bol na všetkých komisiách a ani 

jedenkrát nebola komisia sociálno – zdravotná uznášaniaschopná. 19.6.2009 Ing. Bielik spísal 

tento problém a navrhol MZ moţné riešenia.  

         Poslanec Chládek – povedal, ţe zákon neukladá MZ rokovať iba o takých materiáloch, 

ktoré prešli komisiami alebo ich odporučila MR. Tieto orgány sú pre MZ iba poradné orgány. 

Naposledy dostali na poslednú chvíľu napr. materiál odpredal internátu na sídlisku, MR tesne 

pred MZ rokovala a doniesli im papier, ktorý hovoril o tom, ţe to idú predávať. Poţiadal 

predsedajúcu, aby nezdôrazňovala pri kaţdom bode, ţe to prešlo v komisii a MR. 

         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, ţe aby si dal odpoveď, čo by z mesta 

zostalo, keby bolo na ňom, čo by sa predať malo a za čo. On vie, aká by bola odpoveď ako na 

ňu reval: „daj hlasovať, daj hlasovať“ keď sa jednalo o tepelnom hospodárstve a hneď tam 

išiel pracovať. Ďalej prečítala §12 zákona o obecnom zriadení - výňatok: „Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmeny na začiatku zasadnutia. 

Obavy zo zneuţitia zmien programu na schválenie nepripravených vecí je vhodné eliminovať 

starostlivou úpravou o príprave rokovania a o povinných predpokladoch schvaľovania (riadna 

príprava podkladov, zahrnutie poradných hlasov zo strany príslušných komisií obecného 

zastupiteľstva a iných poradných orgánov ako je MR a podobne) v rokovacom poriadku 

obecného zastupiteľstva.“ Bod č. 6 článku III. nášho Rokovacieho poriadku hovorí: 

„Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva 

zabezpečuje mestský úrad a predkladá ich rade na zaujatie stanoviska. Mestská rada na návrh 

úradu stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah 

a podobne).“ Takţe ona plní iba to, čo hovorí zákon a rokovací poriadok, ţe sa vţdy 

predkladajú MZ stanoviská komisií a MR.  

         Poslankyňa Hlásna – povedala, ţe boli čítané zápisnice komisie iba z roku 2007 

a 2008. Bolo to aj na komisii neskôr, ale komisia nebola uznášaniaschopná, komisia má aţ 11 

členov a to sa nedá aby sa všetci zišli. Komisia bola o tom oboznámená. Poţiadala, aby bolo 

udelené slovo ich advokátke JUDr. Višňovskej, ktorá by k tomu chcela niečo povedať. 

         Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, či môţe udeliť slovo JUDr. Višňovskej 

a vyzvala poslancov na hlasovanie.  

Za: 11 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hritz, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, Tonkovič, 

Petrovič) 

Proti: 0 
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Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 1 (Chládek) 

         Primátorka mesta – udelila slovo JUDr. Višňovskej. 

         JUDr. Višňovská – upozornila, ţe predmetom rokovania v prvom návrhu nie je odpredaj 

bytov ale zmena charakteru bytov v uţívaní. Na začiatku bolo zavádzané v tom, ţe sa 

hovorilo o odpredaji bytov.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe to je s tým spojené, bolo to tak aj v komisii. 

         JUDr. Višňovská – povedala, ţe zastupuje 24 nájomcov týchto bytov a podala návrh na 

Krajský stavebný úrad na tieto byty osobitného určenia a dom osobitného určenia - nie je 

v tom jasno, lebo byt osobitného určenia je napr. cirkvi alebo misií, dom osobitného určenia 

musí byť ako celok kde zákon hovorí napr. – o bezbariérových bytoch. Boli sa v tomto dome 

s OS pozrieť spolu so stavebným úradom, kde sa neposkytuje OS všetkým nájomcom bytov. 

Títo nájomcovia uţ 10 rokov ţiadajú o odpredaj týchto bytov, pričom 2 a 3 izbové byty boli 

odpredané a tieto 1 izbové byty zostali vzhľadom na to, ţe vy ste o tom prijali uznesenie, 

ktoré je podľa nej nezákonné. Je toho názoru, ţe sú tu dve moţnosti. Keď sú toho názoru, ţe 

je to dom osobitného určenia tak by mali byť investované finančné prostriedky na to, aby to 

bol byt osobitného určenia a to by bolo niekoľko miliónov, čo si dosť reálne nevie predstaviť, 

lebo vlastníci 2 a 3 izbových bytov s tým súhlasiť nebudú. Druhá moţnosť je tá, ţe sa podá 

ţaloba na súd s tým, ţe súd zaviaţe Mesto Zlaté Moravce tieto byty odpredať. Takýto prípad 

sa stal aj v Bratislave v Novom Meste pred rokom a bratislavský krajský súd rozhodol o tom – 

bolo tam 5 bezbariérových bytov a súd odsúhlasil odpredaj týchto bytov a podpísal za mesto 

zmluvu o odpredaji bytov. Preto podali túto ţiadosť aj na stavebný úrad a to je nezávislý úrad, 

či je to byt osobitného určenia, ale ešte nebolo o veci rozhodnuté. Toto je ich stanovisko, ona 

je presvedčená o tom, ţe tento spor vyhrá.  

         Poslanec Dvonč – povedal, ţe ako člen MR po oboznámení sa s materiálmi 

spracovanými JUDr. Višňovskou sťahuje svoje negatívne stanovisko a plne podporuje 24 

nájomcov jednoizbových bytov, lebo pokiaľ vie podľa bytového zákona, pokiaľ sú odpredané 

v jednom bytovom dome 2 a 3 izbové byty, tak musia byť odpredané aj jednoizbové byty.  

         Poslanec Šepták – povedal, ţe k tejto veci uţ vystúpil pred niekoľkými mesiacmi, ale 

tlačilo sa to do komisií a MR, vzhľadom na to, ţe komisia nebola schopná rozhodnúť a ani si 

nikto z mesta nevyţiadal odborné stanovisko je tam právne stanovisko právnej zástupkyne, 

ktorá tu podala poslancom vysvetlenie čo sa týka týchto bytov. Môţe prehlásiť, ţe tento dom 

nespĺňa ani jednu podmienku bytu osobitného určenia podľa zákona a nie sú to ani byty 

osobitného určenia. Povedal, ţe je to v rozpore s ústavou, nie je to v súlade so zákonom lebo 

niektoré byty boli odpredané, jednoizbové byty boli ponechané v rámci mesta, čo je v rozpore 

so zákonom a ústavou SR. Musia si zváţiť, či mesto pôjde do sporu s týmito nájomníkmi 

alebo nie. Lebo to bude povaţovať za úplne zbytočne vynaloţené prostriedky. Tento spor 

bude zrejme negatívny pre mesto. Sú judikáty, kde sa uţ aj on zúčastnil a bolo rozhodnuté 

v prospech nájomníkov. Pokiaľ je to moţné, aby dnes zváţili vyňatie týchto bytov ako 

charakter bytov osobitného určenia, nech rozhodnú o tom dnes, následne na to by si 

nájomcovia podali ţiadosť o odkúpenie týchto bytov a môţe sa pokračovať v rámci zákona 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe sa hlási o oslovo vedúci Spoločného stavebného úradu. 

Vysvetlila, ţe poslanci jej paušálne udelili súhlas, ţe môţe dávať slovo vedúcim oddelení, 

keď sa ich problematika bodu týka. Udelila preto slovo Ing. Jedlovskému, vedúcemu 

Spoločného stavebného úradu.  

         Ing. Jedlovský – povedal, ţe na základe návrhu JUDr. Višňovskej na Krajský stavebný 

úrad bol určený príslušný stavebný úrad Obec Tesárske Mlyňany, a táto obec ako stavebný 

úrad musí určiť, či tieto byty sú bytmi osobitného určenia a či dom na Kalinčiakovej ul. 

6,8,10 je domom osobitného určenia. Toto je v súlade so zákonom č. 189/1992. Stavebný úrad 

teraz toto skúma, prebieha konanie, vyţiadal si aj stanovisko mesta dávala ho JUDr. 
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Vozárová, ktorá stanovisko aj dopĺňala, ţe tieto byty sú aj v súlade s nejakými schválenými 

VZN mesta z roku 1992 VZN č. 3 a VZN č. 1 z roku 2006 kde sa hovorí o prideľovaní bytov. 

Toto rozhodnutie zatiaľ nie je, pretoţe JUDr. Vozárová si vyţiadala čas na stanovenie 

stanoviska mestského zastupiteľstva k tomuto problému, aby zobrali poslanci na vedomie, ţe 

tieto byty v zmysle platnej legislatívy nie sú bytmi osobitného určenia. To je zhruba 

predbeţné rozhodnutie, ktoré bude vydané príslušným stavebným úradom. Stavebný úrad 

neskúma druhú alternatívu, či mesto tieto byty bude odpredávať, alebo si ich nechá vo svojom 

vlastníctve. Mali by sa ešte potom upraviť aj VZN, kde sa o tom hovorí, ţe sú to byty 

osobitného určenia.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe je na meste potom, či si tieto byty ponechá alebo odpredá, 

lebo tieto byty sa stanú bytmi trvalého bývania. Podľa jeho názoru je mesto povinné zo 

zákona za určitých podmienok byty odpredať do dvoch rokov od podania ţiadosti súčasných 

nájomníkov jednoizbových bytov. Podľa zákona to nie je potrebné dať ani na schválenie MZ, 

pretoţe sa odpredáva zo zákona.  

         JUDr. Vozárová – uviedla ţe rozhodnutím, ktoré spomínal Ing. Jedlovský bolo určené, 

ţe tieto byty budú bytmi s opatrovateľskou sluţbou. V zmysle toho boli schválené aj tie VZN, 

ţe v týchto bytoch sa môţe poskytovať seniorom opatrovateľská sluţba a k takémuto bytu sa 

dostane len ten, kto splní podmienky VZN, takto si aj mesto zabezpečuje starostlivosť 

o seniorov, ktorí či uţ nemajú bývanie alebo vhodné bývanie aby im poskytlo túto 

starostlivosť. Preto by bolo aj v záujme mesta, aby tieto byty ostali bytmi mestskými 

a neodpredávali sa do súkromného vlastníctva.   

          Primátorka mesta –  poţiadala o slovo p. Babockú, vedúcu odd. pre ľudské zdroje.  

          p. Babocká – povedala, ţe evidujú 21 ţiadostí na jednoizbové byty v DOS, z toho 3 

ţiadosti na byty na Kalinčiakovej ul. a jedna je výmena z Rovňanovej ul. na Kalinčiakovu ul. 

a občania majú stále záujem o tieto byty na Kalinčiakovej ul. Odôvodňujú to aj tým, ţe im je 

lepšie keď bývajú v takom zmiešanom dome, ako na Rovňanovej, kde sú len sami 

dôchodcovia. Preto je tu stále potreba tieto byty zachovať. Na Rovňanovej máme 89 bytov 

z toho 66 dvojizbových a 23 jednoizbových. Takto príde mesto o ďalších 24 jednoizbových 

bytov. Občania chcú viac keď sú osamelí tie jednoizbové ako dvojizbové byty. Nájomné sa 

taktieţ v týchto bytoch tak nezvyšovalo, ako v tých ostatných mestských bytoch.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to sú sociálne byty a je v nich symbolické nájomné.  

         Poslankyňa Hlásna – povedala, ţe ona je uţ roky v sociálnej komisii a je vţdy toľko 

ţiadosti, ţe stačia pokryť Rovňanovu ul.  

         p. Babocká – spýtala sa, ţe pokiaľ majú obyvatelia záujem o tú Kalinčiakovu ul., kedy 

sa im povie stop? 

        Poslankyňa Hlásna – povedala, ţe je porušený zákon, lebo opatrovateľské byty musia 

byť bezbariérové.  

         p. Babocká – povedala, ţe také sú aj na Rovňanovej ul., o bezbariérovosti sa nikde 

nepíše, ale musí sa tam podľa VZN poskytovať opatrovateľská sluţba. Ešte v kronike si našla, 

ţe voľakedy to bola ešte Nitrianska ul. a uţ 4. júla 1984 sa odovzdali tieto byty do prevádzky 

pre dom s opatrovateľskou sluţbou na Nitrianskej ul. Uţ vtedy tieto byty slúţili ako 

malometráţne byty pre dôchodcov. Jednoizbové byty boli vyňaté uţ vtedy.  

        JUDr. Višňovská – povedala, ţe je rozdiel či je to dom osobitného určenia alebo byt 

osobitného určenia, nájom niektorých nájomníkov je tam aj vyše 10 rokov a zo zákona majú 

nárok na odpredaj. 

       JUDr. Vozárová – uviedla, ţe mesto uvádza, ţe je to bytový dom s opatrovateľskou 

sluţbou, zo strany mesta je tu obava, ţe by mohlo dôjsť k zneuţitiu situácie, ktorá tu je aj keď 

moţno niektoré veci sú v zákone ošetrené tak ako sú, ţe ľudia chcú nájsť istým spôsobom 

tieto kľučky a dostať sa k týmto bytom, ktoré mesto pôvodne malo v úmysle nechať pre 

opatrovateľskú sluţbu a riešením takejto situácie sa chcú dostať k bytom.  
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         p. Babocká – povedala, ţe tieto byty boli uţ 4. júla 1984 vyňaté pre potreby 

opatrovateľskej sluţby a v kronike sú o tom záznamy. Stále sa tieto byty brali ako byty 

s opatrovateľskou sluţbou a tak sa to aj prideľovalo presne určenému kruhu obyvateľov, ktorí 

museli spĺňať určité podmienky.  

         Poslanec Petrovič – povedal ţe to chápe tak, ţe mesto tieto byty potrebuje, ale zo 

zákona to vyzerá tak, ţe ich bude musieť zrejme odpredať. Ak je predchádzajúce uznesenie 

protizákonné, tak nechápe prečo budú o tom hlasovať. Keď tieto byty podľa tohto zákona sú 

stále v tom určení, on sa potom zdrţí hlasovania. Lebo ako občan a poslanec mesta chce, aby 

tieto byty zostali pre ľudí.  

         Poslankyňa Hlásna – povedala, ţe ako k tomu prídu tí, čo dostali napr. zo 

zdravotníctva, zo školstva byt a tam bývajú roky a sú diskriminovaní.  

         p. Babocká – povedala, ţe túto situáciu teraz neriešime. Kaţdý vedel do akého bytu ide, 

aj vy p. Hlásna čo ste museli spĺňať keď ste išli do takého bytu.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe sa prikláňa k názoru poslanca Petroviča pretoţe zákon 

182/1993, odsek 5, 9 hovorí, ţe ak je spor, ţe či sú to byty osobitného určenia tak o tom 

rozhodne stavebný úrad. Keď to nebudú byty osobitného určenia tak niečo tie byty sú, potom 

sú asi byty trvalého bývania. Mesto bude mať na to moţnosť odvolať sa keď rozhodne 

stavebný úrad. Nie je to v rukách poslancov, ale v rukách krajského stavebného úradu, ktorý 

rozhodne, či to sú byty osobitného určenia alebo nie.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe sa hlási nájomníčka takéhoto jedného bytu p. R. 

Kováčová, vyzvala poslancov na hlasovanie o to, či jej dajú slovo.  

Za: 12 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hritz, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, Tonkovič, 

Petrovič, Chládek) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – udelila slovo R. Kováčovej. 

         R. Kováčová – povedala E. Babockej aby ju dobre počúvala a spýtala sa komu tie byty 

prideľujú, kde tam bývajú dôchodcovia, býva tam aj matka s deťmi, nech si nalejú čistého 

vína. 

         p. Babocká – uviedla, ţe tie štyri byty tam boli uţ dávno predtým pridelené. 

         R. Kováčová – povedala E. Babockej, ţe kedy ich tam prišli pozrieť, keď sú to byty 

osobitného určenia. 

         p. Babocká – spýtala sa, ţe na základe čoho ich mali prísť pozrieť. 

         R. Kováčová – odpovedala ţe patrí sa, nikto sa o nich nestará a všetky údrţby čo sa ich 

týka, ona dala uţ sto tisíc na opravu kedy jej ich vrátia? Ani jednu batériu jej nekúpia, nič. 

Chcelo sa zatepľovať, ale ţe za nich sa nemôţe, lebo mesto za nich neplatí, ţe mesto nemá na 

to peniaze. Prosím ťa pani primátorka daj o tom hlasovať. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe česť jej kolegom, lebo chránia záujmy mesta, ale nie 

ľudí ktorí chcú prísť lacno k veľkým majetkom. Povedala p. Kováčovej, ţe svoje byty si za 

vyše milióna popredali. Išla tam s vedomím do akého bytu ide aj s jej priateľom p. Stopkom, 

ktorý sa sem z Nitry prisťahoval. Spýtala sa p. Hlásnej ako mu bol teda pridelený tento byt, či 

cez priateľku, ktorej to vytkla. „Vy ste si svoje byty popredali za vyše milióna a nasťahovali 

sa do mestských sociálnych bytov pre sociálne odkázaných občanov. Aj tá pani na ktorú ste 

útočili patrí do kategórie spĺňajúcej náleţitosti sociálnej odkázanosti.“ P. Kováčovej povedala, 

aby neútočila na osobu, ktorej sa ona môţe v hlbokom úklone aj keď je staršia pokloniť pred 

E. Babockou, lebo bárs by všade boli takýto vedúci pracovníci ako je veľmi skromná E. 

Babocká. Preto sú tu dnes, lebo chceli im vyjsť v ústrety. Nech si spomenú poslanci ako to 

bolo, ţe keď ona ako primátorka nepodpísala uznesenie, boli by ju 2/3 väčšinou hlasou  

prevalcovali a potom ju by boli za to súdili.  



                                                                                                                                                                   

11 

Ďalej prečítala návrh na uznesenie ktorého predkladateľmi sú poslanci MZ: návrh na zmenu 

zo súčasného spôsobu uţívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome 

s.č. 1688 ako bytov opatrovateľskej sluţby / I. aţ VIII. Poschodie na ulici Kalinčiakova č. 6,8 

a 10 v Zlatých Moravciach / na byty trvalého bývania. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe je potrebné zváţiť poslancami tieto záleţitosti ohľadne 

bytových jednotiek na Kalinčiakovej ul., ţe či sa to nebude riešiť skôr, ako máme postaviť 

nejaké nové byty. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom a premietanom 

návrhu. 

Za: 8 (Dvonč, Hlásna, Boršč, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, Chládek) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 4 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič) 

Nehlasoval: 0 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach súhlasilo zmenu zo súčasného spôsobu užívania 

24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome s.č. 1688 ako bytov 

opatrovateľskej služby / I. až VIII. Poschodie na ulici Kalinčiakova č. 6,8 a 10 v Zlatých 

Moravciach / na byty trvalého bývania. 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe prednesené uznesenie bolo schválené ôsmimi 

poslancami.  

 

K bodu 6/ 

Návrh zmeny uznesenia a schválenie nového času ukončenia MZ. 

 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe v minulosti si MZ prijalo uznesenie o čase ukončenia 

MZ. Vysvetlila, ţe v prípade zmeny takéhoto uznesenia bude toto predloţené do komisie a do 

MR.  

         Poslanec Chládek – povedal, ţe toto je dôvod to teraz prejednať, preto navrhol 

neobmedzený čas. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe práve vysvetlila, prečo teraz nemôţe byť tento bod 

prejednaný a týmto uzatvorila bod č. 6. 

         Poslanec Rumanko – spýtal sa JUDr. Vozárovej, či poslanec nemá právo vyjadriť svoj 

názor a dostať slovo.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe tento bod bol práve uzatvorený s tým, ţe k takémuto bodu 

nezaujala MR ţiadne stanovisko.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to by sa muselo najskôr zrušiť uznesenie, ktoré uţ bolo 

prijaté a to by sa muselo najskôr prejednať v MR.  

         Poslanec Chládek – povedal primátorke, ţe teraz odmietla mu dať slovo ako poslancovi 

a podľa zákona o obecnom zriadení stratila právo viesť ďalej toto zasadnutie a vyzval 

zástupcu primátorky RNDr. M. Bátoru, či je ochotný viesť ďalej toto MZ. Spýtal sa právničky 

či je to tak? 

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Chládekovi, aby si najskôr preštudoval zákon. 

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe primátorka mesta vysvetlila, ţe tento bod sa teraz 

neprerokováva, nakoľko materiál nebol prerokovaný minimálne v MR.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe primátorka nechce dať hlasovať o poslaneckom návrhu, 

ktorý bol odsúhlasený ako bod programu.  

         Primátorka mesta – vysvetlila, ţe materiál musí byť najskôr predloţený MR, to je aj 

právny názor. MR si musí dať predloţiť, ţe ktoré uznesenie sa musí dať najskôr zrušiť a 

potom keď sa zruší jedno uznesenie tak sa môţe prijať druhé uznesenie.  

         Poslanec Chládek – povedal primátorke, ţe porušila zákon keď mu odmietla dať slovo, 

vyzval RNDr. Bátoru, aby pokračoval vo vedení zasadnutia. Spýtal sa poslanca Bátoru či chce 

viesť zasadnutie. 
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         Poslanec Bátora – odpovedal, ţe zasadnutie vedie pani primátorka. 

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Chládekovi ţe zasadnutie vedie ona, poţiadala 

ho, aby si z toho nerobil blázninec.  

         Poslanec Chládek – povedal primátorke, ţe to nie je v súlade so zákonom. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to je v súlade so zákonom, to čo nie je prejednané 

v MR, nemôţe byť prejednané. Tento bod bude najbliţšie predloţený do MR, budú tam 

predloţené uţ schválené uznesenia, keď chcú o niečom novom hlasovať.  

 

K bodu 7/ 

Schválenie podmienok výberového konania na funkciu Hlavného kontrolóra mesta 

a termínu volieb. 

 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tento bod taktieţ nebol prerokovaný v MR, nemôţe byť 

tu prerokovaný, nakoľko MR k tomu nezaujala ţiadne stanovisko.  

 

K bodu 8/ 

Kontrola plnenia uznesení. 

 

         Primátorka mesta – otvorila rozpravu k prejednávanému bodu kontrola plnenia 

uznesení. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe primátorka uţ otvorila tretí bod, ale on sa stále hlási. 

Keď mu nechce dať primátorka slovo, tak potom stráca právo viesť toto zasadnutie. Spýtal sa 

právničky či je to tak. 

         JUDr. Vozárová – uviedla ţe nie, nemá pravdu.  

         Poslanec Chládek – povedal JUDr. Vozárovej, ţe ona je taká právnička ako je tá pani 

primátorka vedľa nej. Tak ako mu primátorka teraz slovo zobrala, tak on si ho nasilu berie.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe poslancovi Chládekovi neudelila slovo. Spýtala sa 

poslancov, či obdrţali materiál kontrola plnenia uznesení. 

         Poslanec Lisý – povedal, ţe tento materiál iba dnes dostali, nemali čas sa sním 

oboznámiť. Navrhol posunúť bod do budúceho MZ, aby si to mohli riadne preštudovať. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie, aby bod kontrola planenia 

uznesení bol prerokovaný na budúcom MZ podľa návrhu poslanca Lisého. 

Za: 4 (Bátora, Hritz, Lisý, Tonkovič) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 4 (Šepták, Dvonč, Hlásna, Petrovič) 

Nehlasoval: 4 (Malý, Boršč, Chládek, Rumanko) 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe prednesený návrh nebol schválený. 

         Poslanec Chládek – povedal primátorke mesta, ţe práve porušila zákon, lebo nedala 

slovo poslancovi. 

         Primátorka mesta – odpovedala, ţe zákon neporušila.  

         Poslanec Chládek – povedal, ţe poslanec Bátora odmietol prevziať vedenie MZ 

a navrhol ostatným poslancom, aby ďalšie vedenie prebral poslanec Šepták.  

         Primátorka mesta – odpovedala p. Chládekovi, aby si nerobil bláznov z poslancov. 

Spýtala sa ho, či to takto urobili aj v Parku Janka Kráľa, kde im jasne odpovedali a dali 

napomenutie poslancom aj prokurátori, ţe to bolo protiprávne.  

         JUDr. Vozárová – povedala, ţe nebola splnená podmienka, pretoţe daný bod sa 

neprejednával. 

         Poslanec Chládek – vyzval poslancov, aby hlasovali o tom, ţe poslanec Šepták bude 

ďalej viesť toto MZ. Ďalej oznámil, ţe za jeho návrh hlasovalo osem poslancov.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to je úplne scestná deštrukcia. Povedala poslancovi 

Chládekovi ţe v jedno len dúfa, ţe takí ľudia ako je on, uţ v ţivote nebudú poslancami.  
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         Poslanec Chládek – vyzval poslanca Šeptáka, aby sa ujal vedenia tohto MZ. 

         Primátorka mesta – spýtala sa poslanca Chládeka, čo si blázna robí aj z poslanca 

Šeptáka, ostatných poslancov a ľudí.  

         Poslanec Šepták – povedal, ţe zákon je taký, ţe keď odmietne dať predsedajúci slovo 

poslancovi tak stráca právo viesť zastupiteľstvo. 

         Primátorka mesta – spýtala sa poslanca Šeptáka, ţe čo klame. Ako právnik, nech si 

najskôr naštuduje zákon.  

         Poslanec Chládek – vyzval poslanca Šeptáka, aby sa opäť ujal vedenia tohto MZ. 

         Primátorka mesta –  uviedla, ţe v prípade, ţe tu nastáva takáto deštrukcia, dá podnet 

teraz na prokuratúru, aby toto bolo riešené čo tu teraz robí p. Chládek a dá to do povedomia aj 

občanom ako v minulosti on mnohé veci presadzoval a aký lobing robil. Vyzvala poslancov, 

aby pokračovali v prerokovávaní bodov.  

         Poslanec Chládek – povedal primátorke, ţe ona uţ stratila právo viesť toto MZ.  

         Primátorka mesta –  spýtala sa poslanca Chládeka, či chce aby to dopadlo tak ako v tom 

parku, ţe im prokuratúra dala napomenutie, ţe konali v rozpore so zákonom. 

         Poslanec Lisý – povedal prednostovi MsÚ, ţe to si ešte odpije.  

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe to ešte nikdy nebolo, aby prednosta rušil rokovanie 

MZ.  

         Ing. Šlosár  – spýtal sa poslanca Lisého, či sa mu vyhráţa.  

         Primátorka mesta – povedala poslancom, ţe presne napĺňajú to čo povedali, ţe do 

konca volebného obdobia nič neschvália. Povedala poslancom, aby pokračovali ďalej 

v rokovaní. 

         Poslanec Chládek – povedal primátorke, ţe ona nemá čo pokračovať, ona uţ skončila 

a nemá čo zasahovať do priebehu zastupiteľstva.  

         Primátorka mesta – povedala poslancom, aby si nerobili bláznov zo seba aj z ľudí. 

Pokračujú v bode kontrola plnenia uznesení.  

         Poslanec Malý – povedal, ţe tu nemajú uţ 6 rokov kontrolóra, či sa za to všetci 

nehanbia. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe MR musí prejednať kaţdý materiál, ktorý ide do 

zastupiteľstva.  

         Poslanec Malý – povedal, ţe keď je prejednávaný bod programu schválený poslancami, 

či nemajú právo sa k nemu vyjadriť. Spýtal sa právničky, či sa nehanbí takto hovoriť.  

         JUDr. Vozárová – povedala, ţe ona sa nehanbí, ale daný bod o ktorom hovorí nebol 

prejednaný v MR, preto primátorka nemôţe dať o ňom hlasovať. Je tu MR a to je potrebné 

rešpektovať.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe skrutátor Ing. Valkovič jej práve oznámil, ţe 

v zasadacej miestnosti nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov na to, aby mestské 

zastupiteľstvo mohlo byť uznášania schopné. Týmto ukončila rokovanie 51. MZ.  

 

Návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 466/2010 

Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dňa 29.09.2010 

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 

ţe Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 51. zasadnutí MZ konanom dňa 

29.09.2010. 
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Uznesenie č. 467/2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dňa 29.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

určenie overovateľov zápisnice a 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

overovateľov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a p. poslanca Ivana Hritza z  51. 

zasadnutia MZ konaného dňa 29.09.2010  

 

Uznesenie č. 468/2010 

Voľba návrhovej komisie. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dňa 29.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

voľbu návrhovej komisie a 

v o l í 

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 

členov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslankyňu Julianu Hlásnu 

 

Uznesenie č. 469/2010 

Zmena v spôsobe užívania stavby s.č.1688 p.č. 2541/7 – 24 bytových jednotiek na ulici 

Kalinčiakova č. 6,8,10. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dňa 29.09.2010 

p r e r o k o v a l o 

návrh na zmenu zo súčasného spôsobu uţívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa 

v bytovom dome s.č. 1688   ako bytov opatrovateľskej sluţby / I. aţ VIII. Poschodie na ulici 

Kalinčiakova č. 6,8 a 10 v Zlatých Moravciach / na byty trvalého bývania 

s ch v a ľ u j e  

zmenu zo súčasného spôsobu uţívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa v bytovom 

dome s.č. 1688 ako bytov opatrovateľskej sluţby / I. aţ VIII. Poschodie na ulici Kalinčiakova 

č. 6,8 a 10 v Zlatých Moravciach / na byty trvalého bývania 

 

 

Zlaté Moravce 29. september 2010 

    

 
 

                 .............................. 

Zapísala:      Viera Vaňová 

 

  

 
..............................................                                                       ...............................................                                        

   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       

           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      

 

 

 

..............................................                                                       ...............................................                                    

         Jozef Tonkovič                                                                                   Ivan Hritz  


