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

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z  53. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 

Dátum konania:  27. októbra 2010 

 

Ospravedlnení:  Ing. Ján Solčiansky 

                            PharmDr. Ivona Vicianová 

                                                          

Neprítomní:       RNDr. Marián Bátora 

                            Juliana Hlásna 

                            MUDr. Štefan Valkovič 

Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2010 

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, mat.C 

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. 

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

26. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela  
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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 

53. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 27.10.2010.  

 

K bodu 3/ 

Určenie overovateľov zápisnice 
 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 53. 

zasadnutia MZ zo dňa 27.10.2010: p. poslanca Ivana Hritza a  p. poslanca Jozefa Tonkoviča.   

          

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 Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča. 

Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  

Za: 12 (Dvonč, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Lisý, Rumanko, Šepták, 

Tonkovič, Uhrínová) 

Proti: 1 (Škvarenina) 

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 Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Ladislava 

Boršča. 
 

         Primátorka mesta – prečítala navrhnutý program 53. MZ. Uviedla, ţe do rozpravy sa 

prihlásili poslanci Hollý, Chládek, Šepták, Malý, Lisý. 

         Prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Petrovič. 

         Poslanec Hollý – navrhol zaradiť do programu ako piaty bod informáciu o investičných 

akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010. 

         Primátorka mesta – spýtala sa, či by to nemohlo byť aţ po bode VZN. 

         Poslanec Hollý – povedal ţe nie, lebo tam sa asi aţ nedostanú. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú 

plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do 

orgánov samosprávy obcí v roku 2010 je potrebné schváliť. Spýtala sa poslanca Hollého, či 

by to nemohlo byť predsa len za bodom č. 5, teda ako bod č. 6. 
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         Poslanec Hollý – súhlasil, ţe jeho návrh môţe byť ako ďalší bod po bode návrh na 

VZN, teda ako bod č. 6. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe má pripravený písomnou formou – návrh na zmenu 

programu 53. MZ: 

   1. Otvorenie a procedurálne veci 

   2. Určenie zapisovateľky 

   3. Určenie overovateľov zápisnice 

   4. Voľba návrhovej komisie 

   5. Schválenie termínu a podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra  

        Mesta Zlaté Moravce,  v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení. 

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

   7. Schválenie záverečného účtu Mesta za roky 2007, 2008 a 2009 

   8. Návrh rozpočtu Mesta na rok 2010 

   9. Ţiadosť Poţitavskej futbalovej akadémie 

   10.Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov 

   11. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestnenie  

    predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí  

    v roku 2010 

   12. Schválenie prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie 2010 – 2014 

   13. Návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku c. 2 Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

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

   neskorších predpisov .. 

   14. Návrh na odpredaj častí pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú (mat. bol zaradený uţ 

   na 38. MMZ roku 2009) 

    15. Návrh zmeny VZN " O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

   prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia" 

   16. Návrh zmeny VZN " O celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce" 

   17. Návrh zmeny VZN " O udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene" 

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

   19. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Jaroslava Buchena.(33.MMZ 17.4.2009) 

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

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

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

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

        Vyhlásenia o vydrţaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garáţami 

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

   25. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

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

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

        pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manţelku. 

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

   29. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela 

   30. Vystúpenie občanov 

   31. Interpelácie poslancov 

   32. Záver. 

Ďalej povedal, ţe návrh poslanca Hollého by doplnil do svojho návrhu programu ako bod č. 6 

a bod VZN mesta o vylepovaní plagátov je zaradený ako bod č. 11. Navrhol schváliť na 

začiatku rokovania uznesenie, ţe pokiaľ neprerokujú všetky body ako si schvália, ţe sa 

nerozídu. Kaţdé zastupiteľstvo stojí mesto nemalé finančné prostriedky.  

         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, aby nerozbíjal zastupiteľstvo. Poslanci si 

sami navýšili odmenu za jedno zastupiteľstvo z 200 Sk na 1200 Sk.  
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         Odišiel z  rokovacej miestnosti poslanec Hritz. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe navrhuje, aby dnes nešli domov skôr, ako neprerokujú 

všetky body programu, ktoré si teraz schvália.  

         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, aby nerozbíjal zámerne zastupiteľstvo 

deštrukčnou činnosťou, lebo toto robí vţdy. On hrá divadlo pred inými, čo ho nepoznajú, ale 

tí, čo ho poznajú, dobre vedia aký je.  

         Poslanec Šepták – povedal, ţe jeho voliči, ktorí majú záhradky v lokalite Zlatňanka, kde 

im skončil nájom v decembri 2009 ho vyzvali, aby zaradil tento návrh do rokovania. Ale vidí, 

ţe tento návrh je zaradený v návrhu programu rokovania p. Chládeka na 6. mieste 

a v navrhovanom programe na 14. mieste. Poţiadal, aby bol bod Ţiadosť záhradkárov 

o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňaka / presunutý ako bod č. 6.  

         Primátorka mesta – spýtala sa poslanca Šeptáka, či súhlasí s tým, aby ním navrhovaný 

bod bol zaradený ako bod č. 7 nasledovne: 

5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2010. 

6. Informácia o investičných akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010. 

7. Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka /. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe súhlasí. 

         Poslanec Malý – navrhol ako bod č. 8 informáciu o súčasnom stave Mestskej 

nemocnice v Zlatých Moravciach.  

         Poslanec Lisý – navrhol vypustiť bod č. 6 - Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým 

sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane 

k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. Nakoľko neprijali VZN k voľbám – 

počet poslancov, volebné obvody, a ani toto VZN nebolo predloţené na MR a komisiách.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe bude reagovať Ing. Valkovič, vedúci správneho 

a organizačného odd. na MsÚ.  

         Ing. Valkovič  – uviedol, ţe toto VZN mohol kaţdý pripomienkovať, nakoľko bolo 

vyvesené na úradnej tabuli mesta.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe nebolo na MR a v komisiách a predtým neschválili ani 

voľby do samosprávy obcí.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe k tejto veci sa uţ vyjadrovali. Zákon o voľbách do 

orgánov samosprávy stanovuje, ţe volebné obvody určuje mestské zastupiteľstvo. Tieto boli 

určené a to uznesením z roku 2006, kde vo schvaľovacej časti bolo všeobecne určené obvody 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Preto, aby mohli pouţiť uvedený stav, boli 

preverované ďalšie skutočnosti – nepribudla nám ţiadna nová ulica, počet obyvateľov je 

rovnaký, nebol ani ţiadny návrh na zmenu zo strany poslancov. 

         Poslanec Lisý – povedal JUDr. Vozárovej, ţe tára sprostosti.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe zákon hovorí, ţe volebné obvody určí mestské 

zastupiteľstvo.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe zákon nehovorí, ţe pred kaţdými voľbami. Zákon hovorí, 

ţe volebné obvody určuje mestské zastupiteľstvo, litera zákona je dodrţaná. Ak by aj nastal 

teoreticky taký prípad, ţe v obci sa neschvália volebné obvody, stále na to dohliada zákon, ţe 

by to mal zabezpečiť prednosta obvodného úradu. Ale k takémuto niečomu neprišlo. Preto 

nevie, či si niektorí po svojom vykladajú zákony. Napr. minule tvrdili, ţe nebola daná 

informácia, kto je predsedom mestskej volebnej komisie a členovia komisie v čase, keď ešte 

nikto ani nedelegoval týchto členov.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe on takúto poţiadavku neţiadal. 

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe áno, ţe je to zachytené v zápisnici.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe toto zastupiteľstvo neschvaľovalo ţiadne záleţitosti 

ohľadom volieb. 
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         Primátorka mesta – povedala, ţe aj JUDr. Vozárová uţ vysvetlila, ţe nepribudla ţiadna 

ulica, nezmenil sa počet obyvateľov, nemenili sa obvody a počet poslancov, nebol daný 

ţiadny podnet na zmenu. Pokiaľ nebolo nové VZN prijaté, tak platí to staré a tu nebol ani 

ţiaden podnet daný na zmenu platného uznesenia.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe poslanci mohli odhlasovať, ţe v budúcom volebnom 

období by bol počet poslancov 15. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe zo strany poslancov nebola daná ţiadna poţiadavka na 

zmenu, maximum poslancov je 19. Mali moţnosť podať návrh, keďţe  kaţdú chvíľu zasadajú, 

ide totiţ o to, ţe si zvýšili odmeny z 200 Sk na 1200 Sk. Teraz by nedbali, aby kaţdý tretí deň 

sedeli a nič pritom neschvália.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe primátorka nehovorí pravdu a taktieţ aj jej právnička 

zavádza.  

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Lisému, aby on nezavádzal. On navrhol 

vypustiť bod „VZN vylepovanie plagátov“ z programu.  

         Poslanec Chládek – povedal, ţe treba dať hlasovať o programe.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe zákon ukladá schváliť VZN Mesta Zlaté Moravce, 

ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej 

kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. Poslanec Lisý ale navrhuje 

vypustiť tento bod z programu a nehlasovať o ňom.  

         Poslanec Škvarenina  – povedal, ţe tento návrh VZN neprešiel komisiami a ani MR.        

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tento návrh VZN visel v skrinke, bolo to na internete. 

Vyzvala poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Petra Lisého na vypustenie bodu 

programu z rokovania MZ - Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy 

na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2010.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe ešte nebol schválený program rokovania.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe zákon ukladá schváliť toto VZN, ale poslanci navrhujú 

vypustiť tento bod.  

         Poslanec Lisý – navrhol zrušiť tento bod z rokovania dnešného MZ, nakoľko neprešiel 

cez komisie a MR.  

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca Lisého 

o vypustení bodu zaradeného do návrhu programu 53. MZ - Návrh VZN Mesta Zlaté 

Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas 

volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. 

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe 3/5 väčšina poslancov musí schváliť VZN a nemajú 

tu ten počet.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe je to 3/5 väčšina z prítomných poslancov.  

         Poslanec Rumanko – povedal na právničku mesta, ţe to hovorí, ako kedy potrebuje.  

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe to je z prítomných poslancov MZ. Podľa zákona 

o obecnom zriadení podľa §12 ods. 7, je na prijatie nariadenia potrebný súhlas 3/5 väčšiny 

prítomných poslancov.  

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Rumankovi, ţe JUDr. Vozárová mu práve 

dokázala, ţe to tak nie je, mal by sa jej ospravedlniť. 

         Poslanec Rumanko – povedal, ţe sa ospravedlňuje JUDr. Vozárovej, ţe mal asi zlú 

informáciu. 

         Primátorka mesta – vyzvala poslancov na hlasovanie o návrhu poslanca Lisého 

o vypustení bodu zaradeného do návrhu programu 53. MZ - Návrh VZN Mesta Zlaté 

Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas 

volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. 

Za: 2 (Lisý, Škvarenina) 

Proti: 2 (Petrovič, Tonkovič) 
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Zdrţali sa: 1 (Hollý) 

Nehlasoval: 8 (Dvonč, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Rumanko, Šepták, Uhrínová) 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe prednesený návrh nebol schválený. Povedala, ţe 

predmetný návrh bude zaradený ako bod č. 5, keďţe poslanci nezahlasovali za jeho vyradenie. 

Uviedla, ţe dá hlasovať o programe rokovanie 53. MZ. Ako bod č. 5 bude bod - Návrh VZN 

Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných 

plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010, dá 

o tom samostatne hlasovať.  

         Poslanec Klučiar – povedal, ţe o tom netreba dať hlasovať, nakoľko tento bod bol daný 

ako bod č. 5 v návrhu pozvánky na dnešné MZ. Treba dať hlasovať len o bodoch, ktoré tu boli 

navrhnuté.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe dobre, bude to chápať tak, ako povedal poslanec 

Klučiar, predseda návrhovej komisie. Dala hlasovať o bode č. 6 podľa návrhu poslanca 

Hollého - Informácia o investičných akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010 a vyzvala 

poslancov na hlasovanie.  

Za: 13 (Lisý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Hollý, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, 

Rumanko, Šepták, Uhrínová, Dvonč) 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe uvedený návrh bol schválený. Ďalší návrh ako bod č. 7 

by bol bod poslanca Šeptáka - Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov /lokalita 

Zlatňanka/. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe súhlasí, aby bol zaradený do programu rokovania ako 

bod č.  

5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2010. 

6. Informácia o investičných akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010. 

7. Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka /. 

8. Informácia o súčasnom stave Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. 

a potom by boli zaradené body, ktoré on navrhoval – hrubo vyznačené.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe takto dá o tom aj hlasovať. Potom prečítala návrh 

programu 53. MZ a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom a prečítanom návrhu.  

1. Otvorenie a procedurálne veci 

2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2010 

6. Informácia o investičných akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010 

7. Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka / 

8. Informácia o súčasnom stave Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach 

9. Schválenie termínu a podmienok výberového konania na funkciu hlavného 

kontrolóra Mesta Zlaté Moravce,  v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.z. o obecnom 

zriadení. 

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

11. Schválenie záverečného účtu Mesta za roky 2007, 2008 a 2009 

12. Návrh rozpočtu Mesta na rok 2010 

13. Ţiadosť Poţitavskej futbalovej akadémie 
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14. Schválenie  prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie  2010 - 2014 

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

16. 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. 

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

na 38. MMZ roku 2009 / 

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

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

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia “  

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

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

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

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

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

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

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

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

vyhlásenia o vydrţaní vlastníckeho práva k pozemkom pod garáţami. 

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

29. Návrh na odpredaj časti pozemku pre Dušana Tokára. 

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

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

pre RNDr. Jozefa Palušku a jeho manţelku. 

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

33. Prerokovanie ţiadosti Jána Rafaela  

34. Vystúpenie občanov  

35. Interpelácie poslancov 

36. Záver. 

 

Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Hollý, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Rumanko, 

Šepták, Uhrínová, Dvonč) 

Proti:  1 (Lisý) 

Zdrţali sa: 0 

Nehlasoval: 0 

         Primátorka mesta – skonštatovala, ţe program 53. MZ bol schválený. 

 

K bodu 5/ 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2010. 

 

         Primátorka mesta – povedala, ţe materiál obdrţali všetci poslanci. 

         Poslanec Lisý – navrhol k pouţívaniu mestského rozhlasu a k inzercii v TN – jednu 

reláciu v mestskom rozhlase a jednu inzerciu v Tekovských novinách (TN), aby mal kaţdý 

kandidát na primátora zadarmo. Myslel tým jednu inzerciu jedenkrát odvysielanú. Mestskú 

miestnosť, ktorú bude pouţívať na mítingy, aby mal tieţ jedenkrát zadarmo.  

         Primátorka mesta – odovzdala slovo vedúcemu správneho a organizačného odd. na 

MsÚ Ing. Valkovičovi.  

         Ing. Valkovič  – uviedol, ţe on nemá nič proti tomu, len poplatok stanovuje VZN mesta, 

ktoré prijala 3/5 väčšina poslancov.  
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         Poslanec Lisý – povedal, ţe to môţu teraz zmeniť.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe sa nemôţe robiť teraz ţivelne zmena VZN bez 

prípravy, je potrebné dať návrh písomne.  

         Poslanec Lisý – povedal, ţe sťahuje svoj návrh.  

         JUDr. Vozárová – povedala, ţe je potrebné dať konkrétny návrh o akú zmenu ide 

v ktorom článku a odsek daného VZN mesta.  

         Poslanec Chládek – navrhol, ak nie sú uţ pripomienky k návrhu, aby hlasovali o návrhu 

VZN. 

         Primátorka mesta – spýtala sa poslanca Lisého, či záväzne sťahuje svoj návrh. 

         Poslanec Lisý – povedal, ţe áno.  

         Primátorka mesta – predniesla návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č...., ktorým sa 

vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane 

k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. Vyzvala poslancov na hlasovanie 

o prednesenom a prečítanom návrhu. 

Za: 10 (Petrovič, Tonkovič, Hollý, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Šepták, Uhrínová, Dvonč) 

Proti:  1 (Lisý) 

Zdrţali sa: 1 (Rumanko) 

Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  s c h v á l i l o  VZN Mesta Zlaté Moravce č...., 

ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej 

kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010. 

 

K bodu 6/ 

Informácia o investičných akciách v Meste Zlaté Moravce v roku 2010. 

 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tento bod vyšiel z iniciatívy poslanca Hollého 

a odovzdala mu slovo.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe je rád, ţe sa v meste konečne niečo spravilo – Ulice 

Kalinčiakova, Staničná, Dlhá, ale ako predseda finančnej komisie nerozumie, z čoho sa to 

financuje, keď sa v rozpočtovom provizóriu malo čerpať do 1/12,  tento rozpočet je mimo 

toho čo bolo vlani, preto si ako predseda finančnej komisie dovoľuje upozorniť na 

porušovanie rozpočtových pravidiel. K Ul. Dlhej povedal, ţe asi tak 3-4 roky dozadu spolu 

s MUDr. Valkovičom upozorňovali, ţe projekt, ktorý bol navrhnutý 5 cm ofrézovať a 15 cm 

naniesť, ţe je nesprávny, ţe tam nie je teleso cesty, ktoré treba naniesť. 3-4 roky boli 

v novinách obviňovaní, ţe chcú rozhajdákať mestské peniaze, 30-50 mil. Sk. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe oni práve chceli, aby táto cesta namiesto 12 mil. Sk 

stála aţ 50 mil. Sk.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe pred tým, ako sa išla robiť Dlhá ul., si porovnával náklady 

na Murgašovu a Dlhú ul., kde bolo na Murgašovu 8 mil. Sk aj s vybratím a na Dlhú 12 mil. 

Sk bez vybratia. Upozornil na to, ţe primátorka zakázala dať spraviť sondy – vrty, tak ich 

informoval Ing. Šlosár na stavebnej komisii. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe to prvýkrát počuje, to je loţ. 

         Ing. Šlosár – uviedol, ţe to sa hovorilo o tom, ţe na sondy vychádzajú zbytočne 

vynaloţené finančné prostriedky. Išlo o to, ţe sondy vychádzali aj na 300 tis. Sk a za to sa 

môţe napr. urobiť 20 metrov cesty.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe je rád, ţe sa vybralo podloţie cesty do takej hĺbky a tým 

sa vlastne potvrdili ich slová s MUDr. Valkovičom, ţe tá cesta nemala podloţie. 

         Ing. Šlosár – uviedol, ţe tam podloţie bolo, ale bolo nerovnomerné.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe ţiada, aby sa jemu a MUDr. Valkovičovi teraz 

ospravedlnili, ţe sa mýlili a mali pravdu. Hovorilo sa o nich v novinách, ţe chcú rozkradnúť 

peniaze. 
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         Ing. Šlosár – povedal, ţe to nie je pravda, to si oni tak vykladajú. Pamätá si na to, keď 

tu bol MUDr. Valkovič a povedal, ţe nie za 30 miliónov bude tá cesta ale za 50 miliónov.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe on v článku v TN ţiadal, aby tam bolo spravené podloţie 

cesty a to bolo, a ešte ţiadal, aby boli riešené chodníky a vstupy do domov. Ţiada 

ospravedlnenie. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe to bude riešené ďalším projektom. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe v minulosti MZ predtým, ako bola ona zvolená za 

primátorku, kritizovalo primátora za to, ţe svojvoľne navyšuje ceny stavieb o desiatky 

miliónov korún. Poslanci chceli šetriť, ale bývalý primátor svojvoľne navyšoval ceny stavieb 

a potom si to dával dodatočne schvaľovať zastupiteľstvom. Svedčia o tom zápisnice z MZ. Je 

tu prítomný aj p. Nociar, on tieţ patril k jeho kritikom, vyplýva to zo zápisnice, kde išlo o to, 

ţe akým právom sa dávajú dodatočne schvaľovať uţ veci, ktoré boli prefinancované 

a zastupiteľstvo to má uţ len dodatočne schváliť. Ona ale išla cestou, aby sa za málo peňazí 

veľa roboty odviedlo. Takţe zniţovala ceny stavieb. Poniektorí z poslancov chceli, aby stavba 

stála nie necelých 12 mil. Sk ale 50 mil. Sk. Pýta sa, či môţe byť väčšia korupcia ako keď 

traja dodávatelia chcú zrealizovať stavbu za necelých 12 mil. Sk a niektorí z poslancov chcú, 

aby sa stavba predraţila na 50 mil. Sk.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe v projekte bolo navrhnuté ofrézovanie 5 cm s čím vtedy 

nesúhlasil a teraz sa robilo nové podloţie do 70 cm, to je uţ v poriadku. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe projekt bol dodatočne odobrený Ing. Lisým. 

         Poslanec Hollý – spýtal sa, či sa to za 12 mil. Sk spravilo aj s telesom cesty.  

         Ing. Šlosár – povedal ţe nie, informáciu môţe podať p. Nociar vedúci odd. výstavby. 

         p. Nociar – povedal, ţe pôvodná cena rekonštrukcie cesty Ul. Dlhá bola 12 mil. Sk. 

Dodatkom k ďalšiemu projektu bolo stanovené, nakoľko sa zistilo, ţe podloţie cesty bolo 

nerovnomerné, tak sa investor dohodol s dodávateľom, aby tá cesta bola trvácna, niečo aj 

vydrţala, tak sa navýšila suma o 5 mil. Sk. Celková cena rekonštrukcie cesty Dlhej stála 16,7 

mil. Sk a to kompletne s označením, so zástavkami. 

         Poslanec Hollý – spýtal sa, koľko by to vyšlo, keby sa teraz k tomu spravili vstupy 

a chodníky. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe určite takých 10 mil. Sk. 

         Poslanec Hollý – povedal, ţe ich odhad 30 mil. Sk bol správny. 

         Ing. Šlosár – povedal, ţe v jednom roku sa nedá naraz čerpať 30 mil. Sk. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe raz po MZ, kde sa jednalo o Dlhej ulici a jej snaha 

bola nenavyšovať cenu stavby, ale za 12 mil. Sk zrealizovať, keď sa traja dodávatelia 

uchádzali, ţe to urobia, tak prečo majú navýšiť čo len o korunu, preto odmietala navyšovanie. 

Keďţe niektorí poslanci trvali na tom, aby tá stavba stála minimálne 30 miliónov povedali: 

„ak nedáš najmenej 30 miliónov na tú cestu, neopováţ sa ju ani robiť.“ Na ďalší deň po 

takomto zastupiteľstve prišiel jeden pán poslanec za ňou a vošli do tejto zasadačky aj s ďalšou 

kolegyňou, povedal jej, ţe prišiel kvôli tej Dlhej ulici. Myslela si, ţe jej povie, ţe súhlasí s tou 

cenou 12 miliónov, keď to tak projektant naprojektoval. Ale on opak, povedal jej, ţe tých 30 

miliónov je málo, ak na to neuvoľní 50 miliónov, nech sa ju neopováţi začať robiť. Ona 

povedala, ţe za to sa môţu 4 ulice urobiť, 4 x 12 miliónov je 48 miliónov a ešte 2 milióny 

ostanú v kase mesta. Takţe nech si dajú odpoveď, kto tu chcel ušetriť peniaze mesta. 

         Poslanec Lisý – povedal, ţe zastupiteľstvo neschválilo navýšenie stavby o 5 miliónov. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe veď tu poslanci chceli, aby to stálo 50 miliónov a keď 

to stálo tretinu tej ceny alebo menej tak im to vadí? 

         Poslanec Šepták – povedal, aby uţ neviedli polemiku o tom, čo bolo uţ schválené, nech 

idú ďalej.   

         Primátorka mesta – povedala, ţe niektorí občania hovorili, ţe prečo sa aţ do takej hĺbky 

vyberalo. Aj v tomto im poslancom chcela vyjsť v ústrety. Myslí si, ţe všetci návštevníci Zl. 
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Moraviec ako aj obyvatelia majú moţnosť vidieť, ţe stavba je pekne zrealizovaná a všetci, čo 

majú moţnosť po nej prejsť, to určite ocenia.  

         Poslanec Petrovič – spýtal sa, či tieto všetky rekonštrukcie boli z rozpočtu na rok 2008 

okrem dodatku na 5 miliónov.  

         Ing. Šlosár – povedal, ţe to bolo čerpané z rozpočtu na rok 2008 plus dodatok k zmluve 

na 5 miliónov. Ostatné záleţitosti sa môţu dozvedieť na Mestskom úrade, podám im 

vysvetlenie. 

 

K bodu 7/ 

Ţiadosť záhradkárov o prenájom pozemkov / lokalita Zlatňanka /.  

 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe tu ide o pozemky, kde parcely sú vedené ako orná pôda 

v lokalite Zlatňaka za starým bitúnkom v intraviláne, kde je 32 záhradok po 200 m². 30 

záhradkárov tento pozemok obrába, všetci vedia, o aký pozemok ide. V roku 1981 keď bola 

ukončená výstavba obytných domov, zostali tam zbytky materiálu, bola tam aj betonárka. Od 

roku 1981 tam boli zbytky materiálov z výstavby domov, náletové stromy a čierne skládky 

obyvateľov ďateľniska. Obyvateľom, ktorí tam bývali sa to nepáčilo a viackrát sa na to na 

mesto sťaţovali. Mesto odsúhlasilo, ţe obyvatelia bezprostredne susediaci s obytnou zónou, 

ktorí si dali ţiadosti a poţiadali o uţívanie týchto pozemkov, dostali takýto súhlas. V roku 

1996 si svojpomocne tieto pozemky upravili za pomoci niektorých organizácii – odstránenie 

zvyškov betonárky, navezenie novej zemi a na vlastné náklady došlo k ohradeniu objektu. 

Bolo tam preinvestovaných asi pol milióna korún. Vzhľadom na ďalší záujem záhradkárov, 

ktorí tento objekt uţívali 15 rokov navrhuje za tých podmienok, za akých trval ten nájom, aby 

zastupiteľstvo odsúhlasilo týmto nájomcom tieto záhradky s tým, ţe sa budú o ne naďalej 

starať. Majú ponuku zo strany p. Tomajku na stromy do záhrad, ale ľudia zatiaľ nemajú istotu 

o tieto pozemky. Mesto argumentuje tým, ţe je tam ročná lehota za bývalých nájomných 

podmienok, ale to nie je ţiadna právna istota pre týchto ľudí, preto navrhuje, aby toto MZ 

odsúhlasilo - ďalší nájom v trvaní 15 rokov zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí. 

Predloţil aj návrh znenia uznesenia. Poţiadal poslancov MZ v mene týchto záhradkárov 

o odsúhlasenie tohto návrhu.  

         Primátorka mesta – odovzdala slovo Ing. Horvátovi, vedúcemu odd. podnikateľského.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe súhlasí s poslancom Šeptákom. Je novela zákona č. 138/1991, 

podľa ktorého aj záhradky, keď má niekto nájom aj 20 m², tak to musí prejsť v súčasnosti 

podľa zákona verejnou draţbou, verejnou súťaţou, alebo na základe znaleckého posudku 

priamym nájmom. Takýto prípad ako sú záhradkári, máme aj iné záhradky – Ul. 1. mája pred 

Zlatňankou, taktieţ navrhuje, aby boli aj tieto zahrnuté, ďalšie záhradky sú pri Ul. Tekovská 

pri Ţitave. On to navrhuje riešiť, či uţ záhradky alebo nájom nebytových priestorov, novelou 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta, tak ako to majú upravené iné obce. Aj oni na MsÚ, 

keď majú napr. reklamné zariadenia a keď chcú to spoplatniť, uţ nemôţu dať poplatok za 

umiestnenie reklamy, ale môţe byť buď daň za uţívanie verejného priestranstva, ale keď sú to 

veľkoplošné reklamy, tak môţe byť len prenájom pozemku. Všetok ten prenájom pozemku by 

musel ísť cez draţbu, verejnú súťaţ, ale dá sa to uznesením MZ novelou 3/5 väčšinou 

prítomných poslancov schváliť. Končila tu všetkým záhradkárom nájomná zmluva, ale podľa 

zákona, ak neodovzdá nájomca do konca nájomného vzťahu a prenajímateľ v zmysle 

občianskeho zákonníka ak nedá na súd do 30 dní o vypratanie priestorov, tak v zmysle 

občianskeho zákonníka sa obnovil zmluvný vzťah za tých istých podmienok, za akých bol 

predchádzajúci, avšak najdlhšie na dobu jedného roka. Takţe ten zmluvný vzťah je teraz 

obnovený zo zákona. V takejto situácii majú aj mestské podniky, lebo majetok v správe mesta 

má iba Sluţbyt m.p. a ostatné sú v nájme, takţe zo zákona sa predĺţilo napr. TSM, SŠZ, 

nemocnici a keby neschválili túto novelu, tak nevie, či sa to bude do nekonečna zo zákona 

obnovovať.  
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         Poslanec Hollý – povedal, ţe táto zmena VZN musí visieť 15 dní v skrinkách. 

         Poslanec Chládek – povedal, ţe to nech uţ nechajú novým poslancom.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe je to dôleţité, jedná sa teraz aj o mestské podniky, či dajú 

teraz verejnú súťaţ na ich priestory? Zo zákona nemajú inú moţnosť, alebo schvália novelu 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe to sa nedá takto narýchlo. 

         Poslankyňa Uhrínová – povedala, ţe to nie je na dnes pripravené.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe to je tak, ako hovorí p. Uhrínová, musí sa pripraviť 

novela VZN. Je potrebné, aby to bolo zverejnené 15 dní vopred.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe on to má pripravené. 

         Poslanec Hollý – povedal, ţe ale aj tak to nebolo vopred 15 dní zverejnené.  

         Poslankyňa Uhrínová – spýtala sa, ţe kedy skončil nájom záhradkárom. 

         Ing. Horvát – povedal, ţe vlani v decembri, ale podľa občianskeho zákonníka bol 

obnovený na jeden rok.   

         Poslankyňa Uhrínová – spýtala sa, ţe čo sa stane v januári. 

         Ing. Horvát – povedal, ţe sa obnoví zase zo zákona tento nájom.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe dáva teraz slovo JUDr. Vozárovej, tak ako to uţ 

v minulosti umblock schválili poslanci, ţe môţe udeliť slovo.  

         JUDr. Vozárová – povedala, ţe princíp týchto návrhov je v tom, ţe podľa novely 

zákona o majetku obcí musia postupovať či uţ priamym prenájmom alebo draţbou, alebo ţe 

vţdy, keď chcú prenajať majetok obce tak to musia dopredu oznámiť, či uţ na internetovej 

stránke alebo v regionálnych novinách. Takto sa to v prípade prenájmu pozemkov pre 

záhradkárov neudialo, to znamená, ţe jediná moţnosť je, aby to na priamo schválilo 

zastupiteľstvo iba formou, ţe ide o prípad hodný osobitného zreteľa, čo treba aj odôvodniť. 

To sa musí jednoznačne sformulovať, pripraviť a schváliť 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov. Aţ keď sa schváli, ţe ide o prípad hodný osobitného zreteľa, následne sa môţe 

schvaľovať tento prenájom. Druhá forma je, ţe takéto veci by sa riešili či uţ je to prenájom 

záhradkárom alebo majetok mestským podnikom, príp. iné prenájmy, kde nie je potrebné 

alebo je nadbytočné, aby sa to zakaţdým riešilo cez MZ ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

alebo aby sa to riešilo vţdy formou zverejnenia zámeru obce prenajať majetok, aby sa teda 

pripravila nejaká novela Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, kde by MZ 

schválilo umblock všetky prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré by potom umoţňovali, aby 

uţ takéto prenájmy nemuseli ísť cez zastupiteľstvo alebo cez draţbu. Teraz je potrebné sa 

rozhodnúť, akým spôsobom to pôjde. Ona si myslí, ţe by to mohlo byť aj všeobecné 

uznesenie, kde sa MZ uznesie, ţe tieto dané prenájmy majetku mesta povaţuje za prípady, 

ktoré sú hodné osobitného zreteľa. 

         Ing. Horvát – povedal, ţe on má pripravený jeden materiál, ktorý odovzdal vedúcemu 

správneho a organizačného odd. Ing. Valkovičovi a to dňa 14.6.2010, kde dáva návrh na 

schválenie prenájmu pozemkov a budov stavieb podľa zákona č. 138/1991 § 9 a ods. 9, kde sú 

všetky mestské podniky a záhradky. Tento materiál sa nedostal ale na rokovanie tohto MZ. 

Má tu pripravený aj druhý materiál, kde sa to berie umblock. 

         Poslankyňa Uhrínová – povedala, ţe to je teraz narýchlo, mali to dostať skôr.  

         Primátorka mesta – poţiadala o reakciu Ing. Valkoviča. 

         Ing. Valkovič – povedal, ţe materiály sú k dispozícii kaţdému a nebolo poţadované, 

aby bol tento materiál odovzdaný poslancom.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe 14.6.2010 odovzdal sedemstranový materiál Ing. 

Valkovičovi, kde sú všetky mestské podniky a záhradky. Materiál sa nedostal na rokovanie 

MZ.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe je potrebné pripraviť novelu Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta, bude predloţená do komisií a MR.  
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         Primátorka mesta – uviedla, ţe je tu návrh poslanca Hollého pripraviť novelu Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta, táto bude predloţená do komisií a do MR, bude zverejnená 

vo vývesnej tabuli mesta a na internete. Spýtala sa poslancov, kto je za tento návrh. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe tu padol nejaký návrh o prenájom parciel nájomníkom 

a chce, aby bolo dané o tomto hlasovať.  

         Poslanec Boršč – povedal, ţe si myslí, ţe je to prípad osobitného zreteľa a malo by sa 

dať o tom hlasovať.  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe také problémy, ako majú títo záhradkári majú aj iní 

záhradkári. 

         Primátorka mesta – uviedla, ţe tak ako povedal poslanec Hollý, mali by mať jeden 

meter na všetkých, nie hlasovať preto, ţe tam majú niektorí poslanci záhradky a nemali by 

preto ani čosi také predkladať. Povinnosť podľa zákona je, ţe sa má poslanec prihlásiť, ţe 

nakoľko je to jeho záujem, je to konflikt záujmov, tak sa zdrţuje tohto prejednávania. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe títo ľudia to uţ 15 rokov uţívajú, vlastnoručne to tam 

zveľadili, ţe tam má aj on záhradku a ţe sa tam narobil, aj to povaţuje za osobitný zreteľ. Ţe 

je teraz poslanec nemôţe robiť problém, aby poslanci teraz neodsúhlasili túto vec. Tam je 

ďalších 30 ľudí, ktorí ho poverili, aby to na MZ predniesol. Povedal primátorke, ţe on bude 

svojich voličov aj jej voličov informovať o tomto dianí tu na MZ a ţiada, aby tento bod bol 

prejednaný. 

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Šeptákovi, ţe on sa musí zo zákona zdrţať. 

         Poslanec Petrovič – povedal, ţe aj keby sa predlţoval nájom o 15 rokov, tak to musí 

byť zverejnené skôr. Je za ten návrh, aby sa spravila novelizácia VZN Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta a teraz sa vypustí tento bod z rokovania.  

         Poslanec Šepták – povedal, ţe uţ tri mesiace neboli schopní primátorka a prednosta dať 

to do zastupiteľstva. Ukázal mu to aj Ing. Horvát, ţe materiály sú pripravené a dáva to 

patričným ľuďom, aby to bolo dané do zastupiteľstva. Do dnešného dňa, keď to ako poslanec 

nepresadí do programu, nebolo by to nikdy v programe.  

         Ing. Horvát – povedal, ţe podľa neho netreba ţiadnu novelu zásad hospodárenia 

s majetkom mesta, stačí napísať uznesenie podľa zákona č. 138/1991 § 9 a) ods. 9, kde sú 

uvedené nájmy, ktoré sú hodné osobitného zreteľa. Ale tu by sa tým muselo zastupiteľstvo 

zaoberať, lebo nakoľko primátorka môţe podpísať nájom na iba 10 rokov, tu ţiadajú 

záhradkári aţ 15 rokov. Predkladá návrh na uznesenie, ktorý je premietaný. 

         Poslanec Hollý – povedal, ţe tento návrh uţ zasahuje do schváleného VZN zásad 

hospodárenia s majetkom mesta. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe nič nezasahuje do tohto predkladaného návrhu. Tento 

návrh mal byť vopred predloţený poslancom. Navrhol, aby bolo o jeho návrhu dané hlasovať.  

         Primátorka mesta – poţiadala Ing. Horváta, aby povedal, či tento premietaný návrh 

zasahuje do platného VZN mesta.  

         Ing. Horvát – poţiadal o vyjadrenie právničku JUDr. Vozárovú. Podľa jeho názoru, to 

čo dáva on a poslanec Šepták nezasahuje do platného VZN a môţe to byť schválené v zmysle 

zákona č. 138/1991 ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou prítomných poslancov.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe je to tu tak ako práve povedal jeden občan ako 

„Kocúrkovo“. Povedala poslancom, ţe keď ide o ich svoj osobitný záujem nie je problém pre 

nich krútiť veci tak, ako potrebujú. Tu nie je problém prijať VZN, kde by sa to mohlo všetko 

schváliť. Spýtala sa Ing. Horváta, či tento návrh prešiel komisiami a MR. 

         Ing. Horvát – povedal ţe nie, bral to ako diskriminujúce voči ostatným záhradkárom, 

ktorí sú v takej istej situácii, keď oni vyjmú niekoho a neriešia ostatných záhradkárov. 

         Poslanec Šepták – povedal, ţe ale oni tu nemajú ţiadosť.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe je to diskriminácia tých záhradkárov, čo trpezlivo 

čakajú, ţe poslanci nechcú umblock riešiť všetkých, ale sólo niektorých. 
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         Poslanec Šepták – povedal, ţe nemôţu umblock riešiť všetkých iba tých, ktorí si o to 

poţiadali.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe nakoľko predmetný materiál, o ktorom sa bavia, nebol 

v príslušných komisiách a v MR, tak bude predloţený do komisií, MR a potom zastupiteľstvu 

na schválenie. Týmto uzatvára tento bod. Poslanec Šepták nemôţe preskočiť body, ktoré tu 

čakajú od apríla 2009 len preto, ţe to je jeho osobný záujem. 

         Poslanec Šepták – navrhol, aby zastupiteľstvo hlasovalo o bode, ktorý bol zaradený do 

programu. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe sa prikláňa k návrhu tých poslancov, ktorí boli za to, 

pripraviť nové VZN mesta a mať jeden meter na všetkých.  

         Poslanec Šepták – povedal primátorke, aby dala hlasovať o jeho poslaneckom návrhu, 

ak odmietne dať o tom hlasovať, ujmú sa vedenia tejto schôdze.  

         Primátorka mesta – povedala poslancovi Šeptákovi, ţe to je tvrdá arogancia moci, keď 

jeho osobný záujem prevyšuje záujmy celého mesta. To je jeho osobitný záujem a je to 

porušenie zákona.  

         Poslanec Petrovič – povedal, ţe sa prikláňa k návrhu poslanca Hollého a to vypustiť 

tento návrh a pripraviť nové VZN, kebyţe to neprejde, dať hlasovať o návrhu poslanca 

Šeptáka, ak prejde tento návrh, primátorka má právo nepodpísať uznesenie a potom treba 

pripraviť naraz kompletnú novelu VZN.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe dáva hlasovať o návrhu poslanca Hollého a to, ţe sa 

vypustí tento návrh a pripraví sa nové VZN, ktoré pôjde cez komisie, MR na MZ. 

         Poslanec Hollý – povedal, ţe nie je potrebné dávať hlasovať o tomto návrhu, stačí 

uzatvoriť bod tým, ţe sa povie, ţe sa pripraví nový návrh VZN na MZ a môţe sa tento bod 

programu vypustiť.  

         Poslanec Malý – uviedol, ţe sa povedalo, ţe sa bude o tomto návrhu hlasovať. 

         Poslanec Petrovič – navrhol, ţe sa dá o tomto hlasovať, ţe sa vypustí tento bod s tým, 

ţe sa pripraví novela VZN do budúceho  MZ .  

         Poslanec Hollý – povedal, ţe jeho návrh bol, aby sa pripravilo nové VZN, kde je 

potrebné zadefinovať, čo je osobitný zreteľ, kedy sa dá do prenájmu 100 m², reklamné plochy, 

to tam musí byť zadefinované presne.   

         Primátorka mesta – povedala, ţe uzatvára tento bod. 

         Poslanec Šepták – spýtal sa primátorky, či odmieta dať hlasovať o jeho poslaneckom 

návrhu hlasovať. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe ona uzatvára tento bod s tým, ţe Ing. Horvát má za 

úlohu pripraviť novelu VZN Zásad hospodárenia s majetkom mesta s tým, ţe to pôjde cez 

komisie, MR a do MZ. Poslancovi Šeptákovi povedala, ţe vie, ţe ona nie povinná dávať 

o kaţdom návrhu poslanca hlasovať. On nemá právo ţiadať ju, aby dala o protizákonnosti 

hlasovať. On má tu osobný záujem, aby sa prejednával tento bod a tak je zaangaţovaný aj 

v bytoch, aby sa predávali po pár tisíc korún. Ona nemá povinnosť dávať o tomto hlasovať.  

         Poslanec Šepták – povedal primátorke, aby dala o jeho návrhu hlasovať. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe tento bod neprešiel cez komisie, MR. 

         Poslanec Rumanko – spýtal sa JUDr. Vozárovej, či má dať primátorka hlasovať 

o poslaneckom návrhu. 

         JUDr. Vozárová – uviedla, ţe zákon jej neukladá povinnosť dať hlasovať o kaţdom 

poslaneckom návrhu.  

         Primátorka mesta – povedala, ţe zákonný postup je taký, ţe ona nie je povinná dať 

hlasovať o kaţdom poslaneckom návrhu. Ona uţ uzatvorila tento bod s tým, ţe dala Ing. 

Horvátovi úlohu pripraviť nový návrh VZN. 

 

K bodu 8/ 

Informácia o súčasnom stave Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. 
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         Primátorka mesta – poţiadala MUDr. N. Horniakovú riaditeľku mestskej nemocnice, 

aby informovala o súčasnom stave Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach.  

         Poslanec Šepták – povedal primátorke, ţe ak odmieta dať hlasovať o jeho návrhu, tak 

ţiada poslancov, aby opustili túto miestnosť. 

         Primátorka mesta – povedala, ţe ona uţ tento bod uzatvorila. Udelila slovo MUDr. 

Horniakovej. 

         MUDr. Horniaková – povedala, ţe v roku 2010 pokračuje mestská nemocnica vo svojej 

činnosti v nezmennej štruktúre a forme, poskytuje zdravotnú starostlivosť na 4 lôţkových 

oddeleniach.  

         Primátorka mesta – uviedla, ţe sa v zasadanej miestnosti nachádza len deväť poslancov 

a tak nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MZ. Skonštatovala, ţe mestské 

zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a týmto ukončila rokovanie 53. MZ. 

 

Návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 474/2010 

Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010 

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 53. zasadnutí MZ konanom dňa 

27.10.2010. 

 

Uznesenie č. 475/2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010 

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 Ivana Hritza   a  p. poslanca Jozefa Tonkoviča   z  53. 

zasadnutia MZ konaného dňa 27.10.2010  

 

Uznesenie č. 476/2010 

Voľba návrhovej komisie. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010 

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 Vladimíra Klučiara   a p. poslanca Ing. Ladislava 

Boršča 

 

Uznesenie č. 477/2010 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010 

p r e r o k o v a l o 

návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č.4/2010, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2010 

s ch v a ľ u j e  
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VZN Mesta Zlaté Moravce č.4/2010, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie 

predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2010 

 

 

Zlaté Moravce 27. október 2010 

    

 
 

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

Zapísala:      Viera Vaňová 

 

  

 

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

   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       

           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      

 

 

 

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

              Ivan Hritz                                                                                 Jozef Tonkovič                                                                                    


