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

Z á p i s n i c a  !
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

                                  !
Dátum konania:  30.1.2014 !
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
   
Program: !

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-31MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Zámer „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ – verejné 

prerokovanie 
11. Vystúpenia občanov 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Interpelácie poslancov 
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver !!!

K bodu 1/ 
Otvorenie !
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných a materských 
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, starostov obcí Požitavského regiónu, ako aj 
občanov mesta Zlaté Moravce na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 
30.01.2014 o 17:15 hod. 
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K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky !
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 
31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  30.01.2014.  !!
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice !
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. určil za overovateľov zápisnice z 31. zasadnutia 
MsZ zo dňa 30.01.2014: poslanca Jozefa Tonkoviča  a  poslanca  Ing. Ladislava Boršča. 
   !
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí !
Primátor mesta -  uviedol, že na 31. zasadnutí MsZ dňa 30.01.2014 sú prítomní všetci 
poslanci MsZ.  Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej 
miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
   !
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie !
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie: poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú 
- za členov návrhovej komisie: poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a PharmDr. Bc. 

Ivonu Vicianovú !
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: !
Za: 18 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, 
Hollý, Dubajová, Galaba, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovala: 1 ( Vicianová ) !
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. !!
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K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva !
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
Primátor mesta sa opýtal, či má niekto nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu v písomnej 
forme spolu s uznesením. !
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva. !
Za: 18 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Rumanko, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, 
Galaba, Dubajová, Hollý, Lisý, Hritz, Vicianová, Tonkovič, Klučiar, Petrovič, Uhrinová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Husár )  !
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. !!
Schválený program rokovania: !

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-31MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Zámer „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ – verejné 

prerokovanie 
11. Vystúpenia občanov 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Interpelácie poslancov 
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver !!

K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
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Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 30. MsZ, aby podali stanovisko 
k tejto zápisnici. !
Poslanec  Petrovič - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu podpísal. !
Poslanec  Rumanko - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu podpísal. !!
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení !
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom o podanie informácie o plnení uznesení z 30. MsZ. 
Mgr. Horvát -  informoval, že na 30. MsZ bolo prijatých 6 uznesení, z toho bolo splnené 
4 uznesenia a 2 sa priebežne plnia. !!
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov !
Primátor mesta - uviedol, že niektoré odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní 
30. MsZ a na niektoré interpelácie bude odpovedané písomne v zákonom stanovenej 
lehote. 
Poslanec Petrovič - uviedol, že na poslednom Mestskom zastupiteľstve sa pýtal na 
zámer,  o ktorom sa dnes rokuje a bolo mu odpovedané, že je to „novinárska kačica“. 
Spýtal sa, že čo sa odvtedy zmenilo, či Mestský úrad nemá informáciu, že sa bude niečo 
stavať a pýta sa prečo mu bolo vtedy takto odpovedané. 
Primátor mesta - uviedol, že mu bude odpovedané v ďalšom bode. !!
K bodu 10/ 
Zámer „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ – verejné 
prerokovanie !
Primátor mesta – predniesol stanovisko k predloženému zámeru: !
Vážení spoluobčania, vážené mestské zastupiteľstvo! !
Dnes sa tu stretávame, aby sme spoločne hovorili o  veľmi dôležitej veci, ktorú ja osobne 
považujem za jednu z najdôležitejších tém tohto volebného obdobia. Mestu Zlaté 
Moravce bol dňa 15.1.2014 doručený z Ministerstva životného prostredia zámer na 
energetické zhodnocovanie plastov v našom meste. Mestu Zlaté Moravce teraz plynie 
lehota, aby sa k tomuto zámeru vyjadrilo.  
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Ja som svoje negatívne stanovisko verejne prezentoval už na minulom mestskom 
zastupiteľstve, ktoré bolo pred dvomi týždňami. Avšak som presvedčený  o tom, že ide 
o tak mimoriadne dôležitú vec,  o ktorej si nemôžem dovoliť rozhodnúť sám. Preto som 
sa rozhodol zvolať na dnes rokovanie mestského zastupiteľstva, aby nielen každý 
z devätnástich poslancov mal možnosť sa k tomuto zámeru vyjadriť, ale predovšetkým 
preto, aby mal možnosť vyjadriť svoj názor každý obyvateľ tohto mesta. Navyše som si 
dovolil osloviť aj starostov okolitých obcí nášho Požitavského regiónu, pretože týmto 
zámerom budú dotknutí nielen zlatomoravčania ale aj obyvatelia celého regiónu. Preto si 
veľmi rád vypočujem názor každého jedného z vás. !
Verím, že všetci, čo ste v tejto sále, ste sa aspoň všeobecne s týmto zámerom oboznámili. 
Tí, čo majú záujem o podrobné informácie, tieto nájdu aj na mestskej webovej stránke, 
kde som dal v sekcii Úradná tabuľa zverejniť odkaz na tento zámer. Aspoň stručne si iba 
dovolím povedať, že dnes budeme rokovať o zámere, ktorý spočíva vo vybudovaní 
zariadení na spaľovanie plastov na našom území, výsledkom ktorého má byť elektrická  
a tepelná energia.  !
Ja som sa so zámerom tejto činnosti oboznámil. Uvedomujem si, že nie som v tejto 
oblasti odborníkom. Taktiež si uvedomujem to obrovské množstvo plastov, ktoré sami 
dennodenne produkujeme a s ktorých záplavou sa musíme vysporiadavať.  Avšak som 
toho názoru, že  na likvidáciu plastového odpadu musíme hľadať iné vhodnejšie riešenia 
a predovšetkým hlavne iné vhodné lokality. Som presvedčený o tom, že umiestnenie 
takéhoto závodu len necelých 300 metrov od najbližších obytných zón je absolútne 
nevhodné.  Podľa predloženej štúdie by vybudovaním tohto závodu vznikol v Zlatých 
Moravciach  stredný stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.  
Bohužiaľ v súčasnosti nikto nevie predpokladať reálne znečisťovanie ovzdušia, ktoré 
budeme dýchať my všetci a predovšetkým naše deti. Navyše toto znečistenie ovzdušia 
a množstvo odpadových plynov bude možné presne zistiť až v rámci skúšobnej 
prevádzky. A ja sa pýtam: Nebude už neskoro?  !
V tomto zámere máme pred sebou také dve pomyselné misky váh. Na jednej strane sú 
nové pracovné príležitosti, zhodnotenie odpadu, úspora iných druhov palív. Na strane 
druhej je znečistenie ovzdušia, hlukové zaťaženie, riziko kontaminácie prostredia, ďalšia 
produkcia odpadov. Bol by som rád, aby si každý jeden z vás dal otázku, na čom mu 
v tomto prípade viac záleží: či na pracovných príležitostiach alebo na zdravšom vzduchu 
a prostredí pre nás a naše deti.  
Ja som si už odpovedal. Mne záleží na zdraví našich obyvateľov, mne záleží na kvalite 
životného prostredia v našom meste! Som presvedčený o tom, že takéto zariadenie 
nepatrí vedľa našich domovov, vedľa našich ihrísk a parkov! A preto ja osobne takýto 
zámer nemôžem podporiť! 
Môj názor ste teda už počuli a som presvedčený, že aj Vy, čo ste sem dnes prišli, chcete 
vyjadriť ten svoj. Toto zastupiteľstvo som zvolal predovšetkým, aby sme počuli názor 
Vás občanov.  
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Preto by som si teraz dovolil navrhnúť pánom poslancom, aby v rámci tohto bodu 
programu prijali môj procedurálny návrh, teda aby prijali uznesenie, ktorým umožnia 
každému obyvateľovi prihlásenému do diskusie predniesť svoj názor bez toho, aby 
o každom vystúpení diskutujúceho dávali predtým osobitne hlasovať. Súčasne každé 
vystúpenie navrhujem limitovať dobou 5 minút.  
Ešte si dovolím vyzvať všetkých prítomných, aby sme sa v tejto diskusii vzájomne 
rešpektovali a zachovávali dôstojný priebeh tohto rokovania. !
Týmto otváram diskusiu a prosím pánov poslancov, aby hlasovali za môj návrh, ktorým 
mestské zastupiteľstvo umožňuje každému obyvateľovi prihlásenému do diskusie 
predniesť svoj názor  v trvaní maximálne 5 minút bez toho, aby o každom schválení 
vystúpenia diskutujúceho mestské zastupiteľstvo osobitne hlasovalo. !
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu o vystúpení občanov: !
Za: 17 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, Galaba, 
Dubajová, Hollý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Tonkovič, Hritz, Husár, Lisý ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) 
Nehlasovali: 1 ( Vicianová ) !
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. !
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu: !
Zástupca primátora Ing. Jozef Škvarenina – predniesol stanovisko k predloženému 
zámeru: !
Prečítal som si všetko dostupné o tomto projekte i diskusie okolo. Vychádza mi z toho, že 
sa asi prejednáva najvážnejšia téma v meste, lebo sa dotýka nášho zdravého života. Tento 
projekt "Energetického zhodnocovania plastov", treba preložiť do jazyka našich občanov: 
Je to projekt likvidácie talianskeho nebezpečného odpadu v Zlatých Moravciach. Čím 
sme si to zaslúžili? Takto si veru nepredstavujem zvyšovanie kvality života našich 
občanov! 
Projekt je na papieri moderný, sofistikovaný a vyhovuje pseudonormám. Nevyhovuje 
však občanovi Zlatých Moraviec. Najväčším problémom ale je, že sa dá zrealizovať 
mimo Zlatých Moraviec, najlepšie v Taliansku, pri zdroji produkcie tohto odpadu. Predsa 
pod pláštikom málo významného množstva el. energie, sa nemôžme stať pokusným 
králikom pyrolytickej technológie. 
Z Talianska nám budú denne voziť 288 ton nedefinovateľného odpadu, zlisovaného do 
peliet. Čo bude v pelete? Plast dobrý či zlý, ftaláty, chlór, laky, lepidlá? Treba si 
uvedomiť, že na pohotovostnej skládke musia mať materiál na 15 dní a to je skladovať 
vyše 4000 ton. Nebudú už pri skladovaní unikať do pôdy toxické látky? Nemôžeme 
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čakať, že o 5-10 rokov sa sprísnia normy a zistí sa, že technológia je nevyhovujúca, ale 
sanácia kontaminovaného územia už nebude nikdy nikoho zaujímať. To isté platí o 
úletoch oxidov a mikročastíc do ovzdušia. Vyjadrenia, štúdie dopadu na občana sú len 
papier. Ten veľa znesie, ale život ide inak. 
Kto dáva záruku, že sa nebude porušovať technológia, že môže dôjsť k havárií a 
ekologickej katastrofe veľkého rozsahu? Nikto! Zaujímavejšie je, že v 
propagandistických dokumentoch nenájdeme ani slovo, čo sa bude denne robiť s cca 60 
tonami pevného zvyšku, ktorý štúdia nazvala veľkoryso - uhlík /koks/. Strohé vyjadrenie, 
"odoberaný externými odberateľmi na ďalšie spracovanie" je slabé. Veď to je denne 
upratať odpad z odpadu pre 3 veľké tatry škváry. Prečo sa o tom mlčí? 
Štúdie exaktne pripúšťajú negatívny dopad na zdravie občana, ovzdušie, hluk a dopravy. 
Nepripustime žiadne možnosti znižovania kvality života Zlatomoravčanov!!!! 
Miesto hrncov nám niekto vnucuje za cenu zdravia, výrobu elektrickej energie a pár 
pracovných miest, aby sme brali ako fakt, že toxický odpad je pre nás veľké bingo. My si 
to za zdravie kupovať nechceme a preto pán primátor, kolegovia poslanci, ukončime 
tento trh zamietavým stanoviskom. Berme si príklad z malej obce Lieskovec, kde im tiež 
chceli nanútiť podobné pracovné príležitosti s pyrolýzou pneumatík. Tí ich hnali - ako 
hovorí klasická rozprávka. !
Primátor mesta – informoval, že v Zlatých Moravciach prebieha separácia plastových 
odpadov, a to zberom od občanov podľa rajónov raz mesačne, v bytových domoch 
a z okolitých obcí raz za 14 dní.. Taktiež občania Zlatých Moraviec majú možnosť si 
priniesť plastový odpad na zberný dvor do Technických služieb bezplatne, kde sa plasty 
triedia a lisujú a potom ich odoberá firma, ktorá ich zhodnocuje. Zdôraznil, že nevidí 
preto  problém s likvidáciou plastov zo Zlatých Moraviec a z okolitých obcí. !
Občan Paluška – uviedol, že robil podpisovú akciu proti zrealizovaniu tohto zámeru, pri 
ktorej sa nestretol s jedinou osobou, ktorá by tento zámer nejakým spôsobom neodsúdila 
a preto ho navrhol zamietnuť a ukončiť k nemu diskusiu. !
Poslankyňa NSK Ing. Ostrihoňová – predniesla stanovisko k predloženému zámeru: !
Vážení Zlatomoravčania! !
Zámer spaľovania plastov je najväčšou hrozbou životov nielen Zlatomoravčanov, ale aj 
všetkých občanov a všetkého živého v celom Zlatomoravskom okrese v jeho histórii, 
nehovoriac o negatívnych účinkoch pre celé Slovensko. Neexistuje zdraviu neškodné 
spaľovanie plastov! Výskumy ukázali, že staršie i novšie spaľovne prispievajú 
k znečisteniu ovzdušia, pôd, vôd a vegetácie dioxínmi a ťažkými kovmi. Údaje 
potvrdzujú, že spaľovne uvoľňujú toxické látky a ľudia sú vystavení ich dôsledkom. 
Štúdie na zamestnancoch spaľovní a obyvateľstve žijúcom v okolí vystavenému 
širokému okruhu spoločných vplyvov na zdravie dokázali, že vplyvom spaľovní je 3,5 
násobne vyššia pravdepodobnosť úmrtnosti na rakovinu pľúc, 1,5 násobne vyššia 
pravdepodobnosť úmrtnosti na rakovinu pažeráka, 2,79 násobne vyššia úmrtnosť 
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rakoviny žalúdka u zamestnancov MSW spaľovni v Taliansku, zvýšená úmrtnosť 
ischemickým srdečným ochorením, nadmerná hiperlipidémia, závažné spojenie medzi 
hladinou dioxínov v krvi a prirodzenou aktivitou zhubných buniek, negatívny vplyv na 
imúnny systém, zmena pomeru pohlavia u potomkov, znížená činnosť pečene, nárast 
alergií, zvýšenie mutagénov v moči, zvýšená hladina hydroxypyrínu v moči atď. 
Realizovanie tohto zámeru pod rúškom výroby elektriny spaľovaním nebezpečných 
plastových odpadov dovážaných zo zahraničia, kde si s nimi nevedia rady, by znamenalo 
že stačí, aby bola premenovaná spaľovňa nebezpečných odpadov na výrobňu elektriny na 
zavádzanie inštitúcií a občanov? 
O nebezpečenstve plastov vieme, že PVC, Vinilchlorid je karcinogénny – 
rakovinotvorný. Plasty obsahujú karcinogénne ftaláty, karcinogénnu ortuť, 
rakovinotvorné sú hydrokarbonáty atď. 
Bolo dávno dokázané nebezpečenstvo ftalátov a bisfenolu, ktoré je okrem iného v tom, že 
je chemikáliou správajúcou sa ako estrogény, kde len malý nádych spôsobí, že bunky 
v ľudskou tele i vo všetkých organizmoch sa zbláznia. Tisícky vedeckých štúdií 
preukázali nebezpečenstvo plastov! Plast spôsobuje najmä alergie, astmu, 
endokrinologické ochorenia, rakovinu! 
Spaľovaním plastových odpadov by sa zvýšilo enviromentálne zaťaženie obyvateľstva. 
Zvýšilo by sa riziko ekologickej havárie. Dlhodobý dopad toxínov na obyvateľstvo nie je 
možné v tomto čase stanoviť, ale je isté, že najviac postihnutou skupinou obyvateľstva by 
boli deti. Vedecké štúdie z podobných oblastí vo svete dokazujú zvýšenie výskytu 
genetických chorôb a rakovinového onemocnenia. Nemožno vylúčiť obťažovania 
zápachom zo splodín horenia. Enviromentálne dopady na kvalitu povrchovej 
a podzemnej vody sú nepredstaviteľné. Neexistuje dôvod urobiť v poľnohospodárskej 
oblasti produkujúcej potraviny úložisko a spaľovňu nebezpečného odpadu nielen pre 
Slovensko ale najmä pre cudzie štáty, ktoré sa chcú tohto odpadu na náš úkor zbaviť! 
Táto stavba by obmedzila prísun iných investícií a po jej realizácii by klesla cena 
nehnuteľností. Realizácia takéhoto projektu by historicky zapísala Zlaté Moravce do 
povedomia nielen celého Slovenska a celej Európskej únie ale celého sveta ako najväčšie 
úložisko a miesto spaľovania nebezpečných plastových odpadov.  
Chápem, že sú za tým všetkým spomedzi nás tí biznismeni, ktorí idú len za peniazmi 
a majetkami, pričom majú už kadečo na svedomí! Uvedomujú si ale, že tu idú skutočne 
cez mŕtvoly a je to obchod so smrťou nevinných ľudí?  
V prvom rade by mali dokázať, že to nie je životu nebezpečné a zdokumentovať, kde 
existuje takáto spaľovňa plastov. Je totiž známe, že plastový odpad je celosvetovým 
problémom.  
Európska únia bojuje proti spaľovaniu nebezpečných odpadov, ktoré je možné 
recyklovať, pretože recyklácia je účelnejšia forma ich zneškodňovania. Mnohé krajiny 
Európskej Únie sa už zaviazali v dohode „ OSPAR Convention“ postupne vylúčiť 
akékoľvek uvoľnenia nebezpečných substancií do okolitého prostredia do roku 2020. 
V tomto kontexte nebudú dovolené žiadne emisie nebezpečných chemikálií v spalinách 
alebo popole. Toto je nemožné u technológie spaľovania. 
Je potrebné zodpovedať nasledovné otázky: Je tento projekt v súlade s najnovšími 
svetovými trendmi zneškodňovania odpadov? Obsahuje komplexnú štúdiu o dlhodobom 
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pôsobení toxínov uvoľnených do ovzdušia, vody, pôdy po spálení plastových odpadov na 
ľudský organizmus? Takáto štúdia musí byť súčasťou takéhoto projektu v zmysle 
platných zákonov. Zohľadňuje recykláciu pri tých druhoch nebezpečného odpadu, ktoré 
sa majú v spaľovni spaľovať u ktorých recyklácia je možná? Rieši tento projekt kvalitu 
podzemnej a povrchovej vody? 
Upozorňujem na závažnú skutočnosť, že prevažná časť likvidovaných odpadov budú 
odpady súkromných spoločností, preto peniaze daňových poplatníkov Európskej únie 
nemôžu byť použité na súkromný účel, čo by bolo v rozpore s cieľmi tohto projektu 
a samozrejme aj v rozpore s účelom prípadnej dotácie zo strany Európskej únie. 
Ďakujem všetkým, ktorým osud Zlatomoravčanov a Zlatých Moraviec nie je ľahostajný 
a svoj nesúhlasný postoj k spaľovaniu nebezpečných karcinogénnych plastových 
odpadov prejavili organizovaním petičnej akcie proti spaľovni alebo ju podpísali a svoj 
negatívny postoj prejavili svojimi príspevkami na internete. Tí, ktorí chcú na nešťastí 
ľudí stavať a zarábať počiatočnou investíciou 100 miliónov eur t.j. 3 miliardy korún 
manipulujú verejnú mienky pod zámienkou, že tu prácu nájde 100 ľudí. Keď by tu prácu 
našlo 10 -20 ľudí aj tí by ťažko ochoreli.  
Za nešťastie celej Slovenskej republiky považujem už súhlas dovážať nebezpečné 
plastové odpady zo zahraničia na Slovensko, ako je v článku na internete o tejto stavbe 
uvedené, že „plastový odpad bude dovážaný z Talianska...“  
Pod rúškom tzv. zhodnocovania je to likvidácia nebezpečných rakovinotvorných 
plastových odpadov, s ktorými si nielen v Taliansku ale aj v iných krajinách nevedia 
rady? Je vedecky dokázané, že keby sa z existujúcich plastových odpadov vytvoril 
súvislý obal, tak našu zemeguľu by sme mohli do neho zabaliť dva krát.  
Taliani, ale pre uvedomelosť štátnych úradníkov v Taliansku, ktorá plynie 
z nebezpečenstva takejto spaľovne, by si takéto zariadenie uprostred husto osídlenej 
krajiny dnes nemohli dovoliť, najmä potom ako sa v Taliansku dokázal zvýšený výskyt 
rakoviny hrtana a v dôsledku toho nárast prípadov úmrtia zistený v okolí jednej spaľovne. 
Alebo vidno, že čo nie je možné nikde vo svete, je možné u nás? Je vôbec možné, aby 
takáto stavba spaľovne jedovatých toxických odpadov dostala súhlas v zmysle platných 
zákonov SR? Keď by na takýto zámer bolo dané súhlasné stanovisko EIA – Hodnotenia 
vplyvov zámeru na životné prostredie, tak potom nebola by celá štátna správa ochrany 
životného prostredia na čele s ministerstvom zbytočná? Spaľovať sa majú podľa plánu 
denne stovky ton plastových odpadov, približne jedna vlaková súprava odpadu za dva 
a pol dňa prevádzky, keďže tento odpad sa má na Slovensko a do mesta Zlaté Moravce 
dovážať po železnici.  
Zišli sme sa tu v poslednej chvíli, ako sa hovorí v dvanástej hodine, aby nebolo neskoro 
uvedomiť si vplyv kvanta emisií znečisťujúcich látok vzniknutých spaľovaním 
plastových odpadov až vyčíslením nárastu úmrtnosti obyvateľov Zlatých Moraviec, 
Topoľčianok, Machuliniec, Žitavian, Tesárskych Mlynian a všetkých obcí 
Zlatomoravského okresu, nehovoriac o astme, ktorú by za krátky čas dostal každý aj ten, 
kto predispozíciu na ňu nikdy nemal. 
O nebezpečenstve plastov vieme všetci, na najmä tí, ktorí chcú s výstavbou tejto 
spaľovne začať už v druhom štvrťroku tohto roka a ukončenie výstavby majú 
naplánované do konca tohto roka. Preto tak ponáhľajú, aby sa ľudia nestihli spamätať? 
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Som presvedčená, že prevažná väčšina obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia je proti 
výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov v k.ú. mesta,.  
Mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle je diabolské! Podľa mňa pokiaľ peniaze úplne 
nepomiatli rozum tým, ktorí sú za tým, tak cúvnu a ustúpia od podpory tohto 
protiľudského zámeru. 
Vzhľadom k vyššie uvedenému a k tomu, že výstavby spaľovne plastových 
nebezpečných odpadov nie je v súlade s verejným ani iným spoločným záujmom 
obyvateľov mesta Zlaté Moravce a okolia žiadam primátora mesta Zlaté Moravce 
a poslancov mestského zastupiteľstva tento projekt neschváliť. Do budúcna žiadam 
upriamiť pozornosť na také ekologické projekty, ktoré sú predovšetkým v záujme 
občanov mesta Zlaté Moravce. 
Verím, že pri rozhodovaní budete sledovať verejný celospoločenský záujem obyvateľov 
Zlatých Moraviec a všetkých obcí Zlatomoravského o okresu a rozhodnete jednoznačným 
odmietnutím tohto projektu, začo Vám ďakujem. !
Primátor mesta – poďakoval poslankyni NSK, Ing. Ostrihoňovej za príspevok. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že Ing. Ostrihoňová vystúpila v diskusii ako poslankyňa 
VÚC a podľa zákona o obecnom zriadení má na to nárok a nevzťahuje sa na jej 
vystúpenie časový limit 5 minút. 
Poslanec Galaba – reagoval na vyjadrenie Ing. Ostrihoňovej a podotkol, že poslanci 
MsZ v tomto bode nič neschvaľujú.  
Poslanec Šepták – uviedol, že víta občanov, ktorí sa zišli vo veľkom počte a prišli 
vyjadriť podporu voči tomu, aby sa v Zlatých Moravciach nezrealizoval predložený 
projekt. Uviedol, že o zámere sa rozprával aj s poslancami, ktorí sa tiež vyjadrili proti 
jeho realizácií. Poukázal na to, že Zlaté Moravce sa ešte nespamätali z enviromentálnej 
záťaže z prevádzky bývalého Calexu, následkom čoho došlo k znečisteniu pôdy 
trichlórom a kontaminovaniu spodných vôd. Vyjadril sa, že by tento projekt mohol 
znehodnotiť životné prostredie nášho mesta a okolia, s čím zásadne nesúhlasí. Uviedol, 
že projekt si podrobne preštudoval a poukázal na odborný posudok, ktorý robil MUDr. 
Kapasný, ktorý vo svojom posudku zhodnotil, že spaľovaním plastov môže dôjsť 
k ovplyvneniu ovzdušia a zmeny týchto parametrov sa môžu prejaviť zmenami 
zdravotného stavu občanov. Podotkol, že by bol nerád keby sa začala robiť predvolebná 
kampaň. Navrhol tento projekt pragmaticky zhodnotiť, prijať uznesenie a ukončiť 
diskusiu s negatívnym stanoviskom. 
Prednosta MsÚ – odpovedal poslancovi Petrovičovi na interpeláciu z posledného 
zastupiteľstva, či vedenie mesta vie o predmetnom zámere. Uviedol, že po zastupiteľstve 
si informáciu preveril a zistil zarážajúcu skutočnosť, že materiál bol doručený do 
podateľni Mestského úradu v tom čase, keď rokovalo Mestské zastupiteľstvo. Pýta sa, že 
prečo to neprišlo riadnou poštou skôr a prečo to bolo osobne podané v čase, keď sme 
všetci sedeli v rokovacej miestnosti? Pýta sa, nebolo to náhodou, aby sme o tom 
nevedeli? 
Primátor mesta – myslí si, že to bolo načasované tak , aby sme boli v časovej tiesni. 
Poslanec Hollý – uviedol, že materiál si preštudoval, nepáči sa mu a myslí si, že na 
Slovensku a aj v Zlatých Moravciach máme dosť svojho odpadu a tiež  nesúhlasí s tým, 
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aby sa sem dovážalo zo zahraničia 100 tis. ton odpadu ročne. Uviedol, že záťaž je vysoká 
a spaľovanie plastov bude mať vplyv na karcinogénne ochorenia dýchacích ciest 
a ostatných ochorení. Dodal, že Zlaté Moravce ležia v pásme 4 stupňa zaťaženia, čo je 
vysoké a z toho dôvodu by bolo nevhodné sem takú investíciu priviesť.  
Poslanec Husár – uviedol, že poslanci objavili informáciu deň pred minulým  
zastupiteľstvom a preto sa na to vtedy pýtali. Poukázal na to, že keby ročne dovážali 
deklarované m³ plastov ako sú uvedené v projekte, tak by išlo o vzdialenosť 224 km. 
V predloženej štúdii ho zaujalo, že bude vytvorených 94 pracovných miest a tiež sa píše, 
že v prípade, že sa to takto vystavá, môže nastať synergický efekt pracovnej sily a zníži 
sa počet zamestnancov na 50. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že dnes sa nejde rozhodovať o tom, či niečo schvaľujeme 
alebo neschvaľujeme. Uviedla, že na Mestský úrad bola dňa 15.1.2014 doručená 
z Ministerstva životného prostredia výzva spolu so štúdiou. Na základe tejto výzvy plynie 
21 – dňová lehota na to, aby sme sa vyjadrili a zaslali na ministerstvo stanovisko 
k predmetnému zámeru. Keďže primátor bude podpisovať toto stanovisko, zvolal 
zastupiteľstvo, aby si vyžiadal názor poslancov a verejnosti. Zdôraznila, že dnes sa bude 
v zastupiteľstve prejednávať a schvaľovať, či odporúčame alebo neodporúčame priniesť 
tento zámer do Zlatých Moraviec. 
Zástupca spracovateľa predmetnej dokumentácie Musil – uviedol, že na 
zastupiteľstvo prišiel na osobné pozvanie pána poslanca Chládeka a chcel by 
odprezentovať uvedený zámer.  
Občania nesúhlasili, aby vystúpili zástupcovia spoločnosti. 
MVDr. Balážová – vystúpila v mene petičného výboru a uviedla, že obyvatelia Zlatých 
Moraviec a okolitých obcí nesúhlasia s realizáciou investičného zámeru. Informovala, že 
od pondelka prebieha petícia a doteraz sa vyzbieralo 3075 podpisov zo Zlatých Moraviec 
a 2065 podpisov z okolitých obcí. Poďakovala tým, ktorí sa zúčastnili tejto petície.  
MUDr. Šindler – ako člen petičného výboru, uviedol, že má vyjadrenie z občianskeho 
združenia Priatelia zeme a tiež po preštudovaní štúdie zistil, že projekt má zásadné 
nedostatky. Poukázal, že asi niečo na tom bude, keď Taliani sú ochotní platiť za vývoz 
odpadu na Slovensko. 
MUDr. Sýkora – uviedol výhradu k zámeru pretože pri spaľovaní plastov vzniká dioxín, 
ktorý znečisťuje ovzdušie, ničí zeleň, zamoruje pôdu a vstupuje do reprodukčného 
systému ľudí v dôsledku čoho sa budú rodiť poškodené deti. 
Okresný predseda KDH Ing. Kráľ -  uviedol, že predsedníctvo KDH prijalo 
v pondelok uznesenie proti projektu a zapojili sa ku petícií. Poprosil primátora keby 
mohol pridať petíciu k rozhodnutiu, aby na Ministerstve životného prostredia videli silný 
odpor Zlatomoravčanov voči danému projektu. 
Občan – uviedol, že sa ho táto vec dotkla, že Taliani chcú v Zlatých Moravciach stavať  „ 
fabriku na rakovinu“, s čím rozhodne nesúhlasí.  
Adamec – opýtal sa,  že aké sú šance, že i napriek nesúhlasu obyvateľov sa projekt 
zrealizuje. Upozornil, že v areáli sa začalo s prípravou staveniska. 
Primátor mesta – ubezpečil prítomných, že pokiaľ je on primátor, tak uvedený projekt 
nepodpíše.  
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Prednosta MsÚ – uviedol, že vedenie mesta má o tom informácie, jedná sa o búranie, 
ktoré však bolo primátorom mesta pozastavené. 
Starosta Obce Žitavany Obert – poďakoval primátorovi mesta, že pozval starostov 
okolitých obcí na zastupiteľstvo týkajúce sa prerokovania zhodnocovania a spaľovania 
plastov v Zlatých Moravciach. Ubezpečil, že starostovia obcí nebudú za realizáciu tohto 
zámeru. 
Pán Martinec – súhlasil s názormi diskutujúcich a navrhol zapísať, že mesto nedovolí 
zmeniť účel budovy v areáli bývalého Calexu. 
Pani Laktišová – opýtala sa, že kto vybral Mesto Zlaté Moravce na zrealizovanie tohto 
projektu a či investor nerokoval s vedením mesta. 
Primátor mesta – odpovedal, že lokalitu si vybral investor. 
Poslanec Chládek – uviedol, že o tomto zámere sa dozvedel dňa 14.1.2014 z internetu a  
informáciu zaslal všetkým poslancom. Potvrdil, že poprosil projektantov, aby prišli na 
zastupiteľstvo a odpovedali na otázky súvisiace s týmto zámerom. 
Pani Jančovičová – uviedla, že žije v Zlatých Moravciach 50 rokov a je zarážajúce, že 
nikto nevie aký investor príde a aký projekt prinesie. 
Primátor mesta – uviedol, že asi pred rokom prišli za ním podnikatelia s tým, že chcú 
postaviť v priestoroch priemyselného parku na miesto budovy po Malajzačanoch 
elektráreň, ktorá bude vyrábať elektrinu z drevoštiepky. Zhruba pred  polrokom prišli 
podnikatelia s novým návrhom a to, že by spaľovali plasty dovezené z Talianska s čím 
zásadne nesúhlasil a vysvetlil im, že je proti tomu a nikdy nedovolí takýto zámer 
v Zlatých Moravciach realizovať. Ďalej sa ho pýtali na pána Rumanka, ktorý ich už rok 
zastupuje a vybavuje im veci súvisiace s týmto projektom na životnom prostredí.  
Pýtali sa ho aj na poslanca Galabu. 
Poslanec Galaba – uviedol, že s týmto nič nemá. 
Poslanec Boršč – uviedol, že podporil petíciu a tiež ho mrzí, že v meste je verejná 
mienka taká, že poslanci sú podplatení a budú hlasovať za tento projekt.  
Poslanec Rumanko – reagoval na obvinenie primátora mesta a uviedol, že na základe 
zmluvy a poverenia správkyne konkurznej podstaty firmy, ktorá bola v likvidácií 
poskytoval informácie prípadným záujemcom o kúpu budovy po Malajzačanov. Potvrdil, 
že komunikoval so životným prostredím. Dodal, že si vyprosuje obvinenia pána 
prednostu na jeho osobu o tom, že je konateľom tejto firmy.  
Poslanec Šepták – si myslí, že je už podaná žiadosť o stavebné povolenie s príslušnými 
materiálmi a upozornil, aby stavebné oddelenie takúto žiadosť zamietlo, pretože 
v prípade odvolania bude o tom rozhodovať Krajský stavebný úrad. Zdôraznil, že sa 
musia využiť všetky spôsoby, aby sa zamedzilo, aby nebolo vydané stavebné povolenie. 
Navrhol, aby sa ukončila k tomuto bodu rozprava a urobil sa nejaký záver. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že primátor mesta rozhodol, že uznesenie bude zaslané 
všetkým dotknutým orgánom.  
Poslankyňa Dubajová – poďakovala petičnému výboru a poprosila ich, aby naďalej 
sledovali situáciu a neprešvihli nejaký časový limit.  
Prednosta MsÚ – vyzval občanov, že v prípade, ak budú mať záujem o nové informácie 
môžu prísť na Mestský úrad. 
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Poslanec Rumanko – sa opýtal, že prečo sa neriešil problém tzv. priemyselného parku 
v Prílepoch, tiež bola petícia ľudí, na ktorú mesto nereagovalo.  
Primátor mesta – odpovedal, že táto otázka nesúvisí s prejednávaným bodom. Čo sa 
týka pána Kabáta, nebolo mu vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu. 
Prednosta MsÚ – informoval prítomných, že petičné hárky proti investičnému zámeru sa 
nachádzajú v kancelárií prvého kontaktu a na evidencii obyvateľstva. 
Poslanec Petrovič – prečítal návrh uznesenia a podotkol, že sa mu nepáčilo, že pri 
zvolávaní zastupiteľstva to v očiach občanov vyzeralo tak, že niekto z poslancov chce 
presadiť tento zámer. Keď sa poslanci dozvedeli o zámere, tak zbierali podpisy a tiež 
ubezpečil občanov, že  poslanci nedovolia zrealizovať tento zámer. 
Pán Martinec – mal výhradu k predloženému návrhu uznesenia, pretože si myslí, že keď 
sa stavba postaví, tak sa aj zlegalizuje. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že v tomto štádiu je uznesenie postačujúce, nakoľko 
v stanovisku budú presne vymedzené dôvody a argumenty s čím v štúdií nesúhlasíme a 
kde sú nedostatky. Čo sa týka stavebného povolenia, na každú kogeneračnú jednotku 
bude potrebné samostatné územné, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 
Zdôraznila, že primátor mesta deklaruje, že nepodpíše ani jedno rozhodnutie a nepodporí 
celý zámer. !
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia: !
Za: 18 ( Škvarenina, Babocká, Madola, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, Galaba, 
Dubajová, Hollý, Uhrinová, Petrovič, Klučiar, Tonkovič, Vicianová, Hritz, Husár, Lisý ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 1 ( Rumanko ) !
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. !!
K bodu 11 
Vystúpenia občanov !
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili. !
Bez príspevku. !
K bodu 12/ 
Rôzne !
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú príspevok k tomuto bodu rokovania 
môžu vystúpiť. !
Bez príspevku. 
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!
K bodu  13/  
Diskusia !
Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky. !
Bez príspevku. !!
K bodu 14/ 
Interpelácie poslancov  !
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. !
Poslanec Rumanko -  interpeloval primátora mesta  !

- Požiadal primátora mesta, aby apeloval na riaditeľa Technických služieb, aby 
začal riešiť stav chodníkov (deformačných zón) za objektom interného oddelenia 
oproti Gymnáziu a ulíc Brezová a Hviezdoslavova, nakoľko zlý stav chodníkov 
ohrozuje zdravie hlavne starších imobilných ľudí. Podotkol, že doteraz sa mu pán 
Varga neozval ohľadne vybavenia interpelácie z posledného zastupiteľstva. 
Opätovne požiadal vedenie mesta a Technických služieb o informáciu, v akom 
štádiu sú prípravy opráv chodníkov a tiež by chcel s pánom Vargom prejednať 
jednotlivé etapy týchto opráv. !

Prednosta MsÚ – vysvetlil, že to dnes riešil s riaditeľom Technických služieb. Uviedol, 
že v rozpočte sa očakáva kapitálový príjem a ak bude vôľa poslancov a schvália 
v rozpočte položku na opravy ciest a komunikácií sa môže začať s opravami chodníkov. !
Poslanec Chládek – interpeloval riaditeľa Technických služieb !
- Uviedol, že riaditeľ Technických služieb je pravidelne pozývaný na zasadnutia komisie 
dopravy, pretože členovia komisie sa chcú s ním poradiť ako riešiť ich návrhy a sťažností 
od občanov k stavu chodníkov a komunikácií v našom meste. Poukázal na to, že niektoré 
interpelácie na riaditeľa TSM neboli doteraz zrealizované a ani nebol problém 
s financiami, ako sa to zdôvodňovalo. Uviedol, že v júni minulého roka interpeloval 
riaditeľa Technických služieb, že pred Reedukačným domovom je v dezolátnom stave 
chodník, k čomu mu riaditeľ odpovedal, že do konca leta to bude odstránené, čo sa však 
nestalo. Informoval, že členovia komisie tiež upozorňujú na zlý stav chodníka na 
Pribinovej ulici, kde žiadajú vybudovať bezbariérový chodník. Občania Chyzeroviec 
upozorňujú na porušenie zábradlia cez most Zlatňanka a Žitava, kde môže dôjsť 
k poraneniu a utopeniu. !
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Poslanec Husár – uviedol, že mu telefonovali občania z mesta a okolitých obcí, že 
počúvali online vysielanie zastupiteľstva a po určitom čase nebolo možné počúvať 
diskutujúcich občanov. Pýtali sa ho, že čo sa vlastne stalo. 
Prednosta MsÚ– uviedol, že tiež bol informovaný o tomto probléme a začal ho riešiť so 
zodpovedným pracovníkom. Ubezpečil prítomných, že nejde o žiadny zámer, ale nakoľko 
sa nachádzame v miestnosti, kde je slabý signál, došlo k výpadku internetového spojenia. 
Ďalej informoval, že zo zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, ktorá 
sa zverejňuje. !
Poslanec Lisý – uviedol, že niekoľko krát upozorňoval na zastupiteľstvách, že končí 
skládka odpadu a chcel by vedieť v akom stave je príprava na otvorenie ďalšej kazety 
a čo sa s tým bude robiť. !
Primátor mesta – uviedol, že mu bude odpovedané písomne. !!
K bodu 15/ 
Schválenie uznesenia !
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. !
Poslanec Petrovič – uviedol, že na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 30.1.2014 boli prijaté uznesenia. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uznesenie č. 708/2014 
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
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konaného dňa   30.01.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného dňa 
30.01.2014 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 31. zasadnutí MZ 
konaného dňa 30.01.2014 !!
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2014 !!
                                 Ing. Peter 
Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta !!!

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!
Uznesenie č. 709/2014 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   30.01.2014 ! !

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného dňa 
30.01.2014 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a p. poslanca Ing. Ladislava 
Boršča !!
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2014 !!!
                                 Ing. Peter 
Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta !!!

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                             prednosta 
MsÚ !!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!
Uznesenie č. 710/2014 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   30.01.2014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného dňa 
30.01.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú 
za členov: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu 
Vicianovú !!
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2014 !!
  
                                 Ing. Peter 
Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta !!!

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ !!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!
Uznesenie č. 711/2014 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   30.01.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného dňa 
30.01.2014 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 31. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 31. MZ bez zmien !!
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2014 !!!!
                                 Ing. Peter 
Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta !!!

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ !!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!
Uznesenie č. 712/2014 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   30.01.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na schválenie zámeru „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 
– verejné prerokovanie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného dňa 
30.01.2014 
p r e r o k o v a l o 
zámer „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 
n e o d p o r ú č a 
podporiť zámer „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 
p o v e r  u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce podaním zamietavého stanoviska k predmetnému zámeru 
v zmysle § 23 ods. 4 zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov !!
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2014 !!!!
                                 Ing. Peter 
Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta !!
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!
                                                                                             Mgr. Roman Šíra 

                                                                                 prednosta MsÚ !! !!!!!!!!!!!!!!!
K bodu 16/ 
Záver !
Primátor mesta – uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva a ukončil      
31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. !!
Zlaté Moravce  30.1.2014 
    !!!
                 .............................. 
Zapísala:    Brigita Rajnohová                                            !!!!!
  
                                                                                                       .........................................
......                                 ......................................................                                                                                                  
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                    Jozef Tonkovič 
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          primátor mesta                                                        overovateľ zápisnice                                                                    !!!!!!!
................................................                                  ....................................................... 

Mgr. Roman Šíra               Ing. Ladislav Boršč 
 prednosta MsÚ                                                            overovateľ zápisnice 
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