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

Z á p i s n i c a 

z  32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
                                 

Dátum konania:  20. februára  2014

  Ospravedlnení: Mgr. Milan Galaba,  Ing. Ladislav Boršč, Miroslav Záchenský

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.1-32MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na

roky 2015 a 2016 (mat. č.2-32MZ-2014)
11. Návrh  rozpočtu  ZŠ  Mojmírova  ulica  na  rok  2014  s výhľadom na  roky  2015

a 2016 (mat. č.3-32MZ-2014)
12. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

(mat. č.4-32MZ-2014)
13. Návrh  rozpočtu  ZŠ  Robotnícka  ulica  na  rok  2014  s výhľadom na  roky  2015

a 2016 (mat. č.5-32MZ-2014)
14. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015

a 2016 (mat. č.6-32MZ-2014)
15. Návrh  rozpočtu  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.  na  rok  2014

s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.7-32MZ-2014)
16. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky

2015 a 2016 (mat. č.8-32MZ-2014)
17. Návrh rozpočtu Službyt  Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky

2015 a 2016 (mat. č.9-32MZ-2014)
18. Návrh  rozpočtu  Technické  služby Mesta  Zlaté  Moravce,  m.  p.   na  rok  2014

s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.10-32MZ-2014)
19. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok

2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.11-32MZ-2014)



20. Informácia  o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2013 rozpočtovým
opatrením primátora mesta (mat. č.12-32MZ-2014)

21. Informácia  o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2013 rozpočtovým
opatrením  na  základe  účelovo  určených  finančných  prostriedkov  (mat.  č.13-
32MZ-2014)

22. Zámer  prenájmu  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  R.  Korca,  DrSc.  Zlaté
Moravce (mat. č.14-32MZ-2014)

23. Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  na  digitalizáciu  kina  Tekov  (mat.  č.15-
32MZ-2014)

24. Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce do konca roka 2014 (mat. č.16-32MZ-2014)

25. Návrh  na  schválenie  záväzku  pre  získanie  dotácie  na  územnoplánovaciu
dokumentáciu  z rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (mat. č.17-32MZ-2014)

26. Návrh  na  delegovanie  zástupcov  Mesta  Zlaté  Moravce  do  Rady  školy  pri
Základnej škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce , ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta  Zlaté  Moravce (mat. č.18-32MZ-2014)

27. Návrh na schválenie  prevodu mestských pozemkov v k.  ú Zlaté  Moravce pod
garážami na Nábreží za majerom  pre Ing. Pavla Kociana, Pavla Bachana, Ing.
Antona Páleníka, Mgr. Vladimíra Ďatku, Ing. Ericha Eckhardta a Silvestra Žiačka
v zmysle  § 9a ods.  8 písm. b) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat. č.19-32MZ-2014)

28. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom –
pozemok KN registra „E“ parc. číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ½-ina
(mat. č.20-32MZ-2014)

29. Návrh  na  zrušenie  uznesenia  číslo  638/2013  z  26.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013 (mat. č.21-32MZ-
2014) 

30. Návrh  na  schválenie    predaja  nehnuteľností  vo  vlastníctve  Mesta    Zlaté
Moravce   -   stavby  súpisné  číslo  3537   nefunkčná   „Výmenníková  stanica“
a súvisiacich  pozemkov  na  základe  výsledku  obchodnej  verejnej  súťaže  (mat.
č.22-32MZ-2014)

31. Informácia „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 
32. Vystúpenia občanov
33. Rôzne
34. Diskusia
35. Interpelácie poslancov
36. Schválenie uznesenia
37. Záver



K     bodu 1/
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal  všetkých prítomných – poslankyne a
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ,
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré
začalo 20. februára 2014 o 13,15 hod.

K     bodu 2/
Určenie zapisovateľky

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 32.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  20.2.2014. 

K     bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 32. zasadnutia
MsZ zo dňa 20.02.2014: poslankyňu Evu Dubajovú a poslanca  Ivana Hritza
  

K     bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí.

Primátor mesta -  uviedol, že z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 20.02.2014 sa ospravedlnili
poslanci Mgr. Galaba,  Ing. Boršč,  Miroslav Záchenský a poslankyňa Babocká, ktorá
príde  neskôr.  Prítomná  je  nadpolovičná  väčšina  poslancov  v rokovacej  miestnosti  a
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
  

K     bodu 5/
Schválenie návrhovej  komisie.

Primátor mesta  navrhol:
- za predsedu návrhovej komisie:  poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
- za  členov  návrhovej  komisie:  poslanca  Ivana  Madolu,  poslanca  Mgr.  Pavla

Šeptáka
Primátor mesta -  dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie:
Za: 11 (Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hritz, Lisý, Škvarenina, Madola, Husár,
             Chládek, Šepták)
Proti:0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 ( Vicianová)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 6/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. 
Primátor  mesta  sa  opýtal,  či  má  niekto  nejaký pozmeňujúci  návrh  a  požiadal  o jeho
prednesenie a predloženie v písomnej forme. 

Počas rokovania prišiel poslanec Rumanko.

Primátor  mesta  -  dal  hlasovať  za  schválenie  programu  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v znení  schválených návrhov: 

Za:  12 (Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hritz, Lisý, Madola, Husár, 
              Chládek, Šepták, Rumanko)   
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 ( Vicianová)
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.1-32MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na

roky 2015 a 2016 (mat. č.2-32MZ-2014)
11. Návrh  rozpočtu  ZŠ  Mojmírova  ulica  na  rok  2014  s výhľadom na  roky  2015

a 2016 (mat. č.3-32MZ-2014)
12. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

(mat. č.4-32MZ-2014)
13. Návrh  rozpočtu  ZŠ  Robotnícka  ulica  na  rok  2014  s výhľadom na  roky  2015

a 2016 (mat. č.5-32MZ-2014)
14. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015

a 2016 (mat. č.6-32MZ-2014)
15. Návrh  rozpočtu  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.o.  na  rok  2014

s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.7-32MZ-2014)



16. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 a 2016 (mat. č.8-32MZ-2014)

17. Návrh rozpočtu Službyt  Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 a 2016 (mat. č.9-32MZ-2014)

18. Návrh  rozpočtu  Technické  služby Mesta  Zlaté  Moravce,  m.  p.   na  rok  2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.10-32MZ-2014)

19. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (mat. č.11-32MZ-2014)

20. Informácia  o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2013 rozpočtovým
opatrením primátora mesta (mat. č.12-32MZ-2014)

21. Informácia  o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2013 rozpočtovým
opatrením  na  základe  účelovo  určených  finančných  prostriedkov  (mat.  č.13-
32MZ-2014)

22. Zámer  prenájmu  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  R.  Korca,  DrSc.  Zlaté
Moravce (mat. č.14-32MZ-2014)

23. Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  na  digitalizáciu  kina  Tekov  (mat.  č.15-
32MZ-2014)

24. Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce do konca roka 2014 (mat. č.16-32MZ-2014)

25. Návrh  na  schválenie  záväzku  pre  získanie  dotácie  na  územnoplánovaciu
dokumentáciu  z rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (mat. č.17-32MZ-2014)

26. Návrh  na  delegovanie  zástupcov  Mesta  Zlaté  Moravce  do  Rady  školy  pri
Základnej škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce , ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta  Zlaté  Moravce (mat. č.18-32MZ-2014)

27. Návrh na schválenie  prevodu mestských pozemkov v k.  ú Zlaté  Moravce pod
garážami na Nábreží za majerom  pre Ing. Pavla Kociana, Pavla Bachana, Ing.
Antona Páleníka, Mgr. Vladimíra Ďatku, Ing. Ericha Eckhardta a Silvestra Žiačka
v zmysle  § 9a ods.  8 písm. b) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat. č.19-32MZ-2014)

28. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom –
pozemok KN registra „E“ parc. číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ½-ina
(mat. č.20-32MZ-2014)

29. Návrh  na  zrušenie  uznesenia  číslo  638/2013  z  26.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013 (mat. č.21-32MZ-
2014) 

30. Návrh  na  schválenie    predaja  nehnuteľností  vo  vlastníctve  Mesta    Zlaté
Moravce   -   stavby  súpisné  číslo  3537   nefunkčná   „Výmenníková  stanica“
a súvisiacich  pozemkov  na  základe  výsledku  obchodnej  verejnej  súťaže  (mat.
č.22-32MZ-2014)

31. Informácia „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 
32. Vystúpenia občanov
33. Rôzne
34. Diskusia
35. Interpelácie poslancov



36. Schválenie uznesenia
37. Záver

K     bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta -  požiadal  overovateľov zápisnice z 31. MsZ, aby podali  stanovisko
k tejto zápisnici.

Poslanec  Tonkovič  - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal.
Poslanec Boršč – nebol prítomný.

K     bodu 8/
Kontrola plnenie uznesení

Primátor mesta požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a
evidencie o podanie informácie o plnení uznesení z 31. MsZ.
Mgr. Horvát informoval, že na 31. MsZ bolo prijatých  5 uznesení a všetky boli splnené.

Hlavný  kontrolór  Ing.  Borkovič –  informoval  Mestské  zastupiteľstvo  na  základe
požiadavky Mestskej  rady,  kde  mal  zistiť,  či  schválené  uznesenie  týkajúce  sa
transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce na
Neziskovú organizáciu je  platné. 
K uvedenému  sa  vyjadril,  že  na  13.  Zasadnutí  MsZ  zo  dňa  23.02.2012  bolo  prijaté
uznesenie MsZ  č. 247/2012, ktorým  sa zrušuje  bod č. 1 uznesenia MsZ č. 198/2011
z 11. zasadnutia  MsZ zo dňa 15.12.2011, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo  na
základe  poslaneckého  návrhu  zrušenie  príspevkovej  organizácie  mesta  –  Mestskej
nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce  ku dňu 31.03. 2012 a prebratie
všetkých  záväzkov  a pohľadávok  zrušenej  organizácie  Mestom  Zlaté  Moravce  ako
zriaďovateľom tejto príspevkovej organizácie. 
Dodal, že ostatné body pôvodného uznesenia ostávajú v platnosti. 

K     bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor mesta uviedol, že niektoré odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní 31.
MsZ a na niektoré bolo odpovedané písomnou formou. Následne požiadal  poslancov, že
ak majú k odpovediam nejaké pripomienky, aby sa vyjadrili. 
Poslanec  Lisý  –  uviedol,  že  odpoveď  na  svoju  interpeláciu  ohľadne  odpadového
hospodárstva dostal, za čo  riaditeľovi Technických služieb ďakuje.



K     bodu 10/
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 a 2016

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  aj  s pripomienkami  Finančnej  komisie  a požiadal
Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu a následne aj prednostu Mestského
úradu Mgr. Romana Šíru, aby podali informáciu k predloženému návrhu.

Ing. Szobiová – informovala prítomných o predloženom návrhu, ktorý bol prerokovaný
aj  na  Finančnej  komisii  a  na  základe  materiálu  mat.  č.2-32MZ-2014  podala  bližšie
informácie.

Uviedla, že Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný:
 Bežné príjmy sú  navrhnuté  vo  výške  6.244.091  Eur,  bežné  výdavky vo  výške

6.133.519  Eur,  prebytok  bežného rozpočtu vo  výške  +110.572  Eur.  Prebytok
bežného  rozpočtu  bude použitý  na  splácanie  istín  z bankových úverov,  ktoré  sú
zaradené do výdavkových finančných operácií. 

 Kapitálové  príjmy sú rozpočtované vo výške 52.300 eur,  kapitálové  výdavky sú
rozpočtované  vo  výške   108.809  Eur,  schodok  kapitálového  rozpočtu vo  výške
-56.509 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý sčasti kapitálovými príjmami
a sčasti príjmovými finančnými operáciami.

 Príjmové finančné operácie obsahujú nevyčerpaný úver prijatý v r.  2013 účelovo
určený na rekonštrukciu škôl a školských zariadení vo výške 45.000 Eur, ktoré sú
zaradené  ako  kapitálový  výdaj  a zostatok  prostriedkov  účelovo  určených  zo
štátneho  rozpočtu  vo  výške  75.192  eur.  Výdavkové  finančné  operácie sú
rozpočtované vo výške 174.255 Eur na splátky istín z nesplatených úverov mesta.
Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Prednosta MsÚ – uviedol, že rád by sa vyjadril k pripomienke finančnej komisie, ktorá
sa týkala krátenia rozpočtu Tekovským novinám aj na základe zasadnutia Mestskej rady,
ktorá dala za úlohu redakcii vypracovať ekonomickú analýzu Tekovských novín za roky
2011 až 2013.
Dodal, že spracovaný materiál bol rozdaný všetkým prítomným poslancom a nakoľko je
rozsiahly vyjadrí sa k podstatným častiam :
Do  predaja  sa  dáva  za  posledné  obdobie  580  ks  novín.  V roku  2013  sa  vrátilo
nepredaných cca 55 kusov za mesiac,  ktoré následne po predajnej  dobe rozdávajú do
centier  a organizácií.  V minulom roku pani  Rosinská  s Ing.  Szobiovou  našli   vhodný
spôsob,  ako  v Tekovských  novinách  inzerovať  s právoplatným  účtovným  dokladom.
Dôležité je si uvedomiť, že zákonnou povinnosťou Mesta je zverejňovanie podnájmov,
prenájmov, predajov, výberových konaní, výziev,  upozornení,  povinne zverejniteľných
vecí  vyplývajúcich zo zmlúv,  projektov a iných príspevkov. Rovnakú povinnosť majú
Mestské podniky, základné školy, materské školy atď. Uviedol, že všetky organizácie to
robia  prostredníctvom  Tekovských  novín  a podotkol,  že  bezodplatne.  V roku  2012



takýchto  povinných  príspevkov  zo  strany  Mesta  bolo  zverejnených  17  strán,  čo  je
v prepočte na inzerciu v Tekovských novinách 3400 € (farebná tlač), v Slovenskej bráne
5100 € a v Nitrianskych novinách 50 235€ (v čiernobielej tlači). 
Redakcia  Tekovských  novín  do  dnešného  dňa  spracovala  a zverejnila  1 377 článkov.
Počet  vyrobených  reportáží  predstavuje číslo  194,  sprostredkovaných bolo  24 on-line
prenosov  zo  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  s archiváciou  šiestich  z nich.  Ďalej
dodal, že polhodinový dokument o našom meste pri príležitosti 900. výročia vyrobila tiež
redakcia Tekovských novín. 
V roku 2013 bolo na redakciu rozpočtovaných 14 000€ a reálne čerpanie rozpočtu bolo
vo výške  12 311,14 €  čo znamená, že snaha šetriť tu je. Nedá sa poukázať na spoluprácu
pri  organizovaní  rôznych kultúrnych akcií,  ako program Rockového festivalu,  on-line
prenos na Námestí z Majstrovstiev hokeja, Medzinárodný deň detí minulý rok a príprava
programu  na  námestí  A.  Hlinku  pri  príležitosti  osláv  900.  výročia  prvej  písomnej
zmienky o našom meste bola tiež ich práca. 
Uviedol,  že  v dôvodovej  správe  sú  priložené  stiahnuté  štatistiky  sledovanosti  počas
celého  obdobia  existencie  redakcie  infa:  návštevnosť  stránky  –  546 698  ľudí  a počet
zobrazených článkov, na ktoré si čitatelia klikli – 1 492 426,  video reportáže (194) na
kanály youtube  boli prehrávané 100 144 krát. 
Dodal, že ešte pred tým ako poslanci rozhodnú o ďalšej existencii Tekovských novín  by
sme sa mali  všetci  zamyslieť  nad tým, že len Tekovské noviny tu zanechávajú stopu
v histórii  nášho  mesta  a odkazu  pre  naše  budúce  generácie.  Len  Tekovské  noviny
informujú  o iniciatívach  občianskych  združení,  organizácii,  klubov,  kultúry  a dávajú
priestor  všetkým,  ktorí  si  to  najviac  zaslúžia  a ktorí  sú  z pohľadu  cudzích  médií
nezaujímaví.  Podľa  týchto  našich  novín  sa  píše  kronika  mesta  Zlaté  Moravce  a len
Tekovské  noviny  predávajú  odkaz  do  budúcnosti  o skutočných  ľudských  a životných
hodnotách ľudí a ich nezištných iniciatívach, v ktorých zviditeľnením  takto pomáhame. 
Prednosta  MsÚ  na  záver  požiadal  poslancov  Mestského  zastupiteľstva,  aby  rozpočet
redakcie Tekovských novín nechali v pôvodne navrhnutej výške. 

Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.

Poslanec Ing. Lisý – poukázal na zlú informáciu, že Tekovské noviny majú 100 rokov,
čo podľa neho nie je pravda.

Prednosta MsÚ -  uviedol, že možno nie presne 100 rokov, ale tradícia týchto novín je
určite už niekoľko desaťročí, čo stojí tiež za pozastavenie a úvahu.

Poslanec Rumanko -  uviedol, že poslanci MsZ sa rozhodli, že príspevok pre Tekovské
noviny zachovajú, len bude znížený.

Poslanec  Husár  -   poukázal  na  chybu   v materiály  k rozpočtu  na  str.  22/84,  mylné
informácie  ohľadom  Spoločného  obecného  úradu,  kde  sú  zahrnuté  ešte  obce,  ktoré
odstúpili. 

Ing. Szobiová -  sa ospravedlnila za chybu, ale nakoľko rozpočet je rozsiahly a pracoval
na ňom tím ľudí, niekoľko krát sa prepracovával stalo sa, že komentár z minulého roku



nebol  odstránený. Dodala, že chyba je len v komentári programového rozpočtu, čo sa
týka výdavkovej  časti  rozpočtu tam je to správne.  Na rozpočte pracovalo v poslednej
dobe celé oddelenie každý deň do neskorých hodín, materiál bol poslancom zaslaný pred
týždňom, takže ju mrzí, že v prípade takéhoto zistenia nebola upozornená skôr, ale až
teraz na Mestskom zastupiteľstve. 

Poslanec  Rumanko  -   podal  návrh  na  zmenu  rozpočtu  v nasledovnom znení,  ktorý
odovzdal Ing. Szobiovej v písomnej forme.
Navrhol znížiť položku 637 - Služby v kapitole Rekreácia, kultúra a náboženstvo, časť
Vysielacie  a vydavateľské  služby  o 5.000  eur,  prostriedky  presunúť  do  kapitoly
Vzdelávanie, časť Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou pre MŠ Kalinčiakova,
položka 635 – Opravy a údržba vo výške 5.000 eur

Ing.  Szobiová  -   požiadala  o konkretizovanie  výdavku  MŠ,  ktorej  rozpočet  má  byť
navýšený, nakoľko mesto vyčleňuje pre Materské školy finančné prostriedky  v súlade so
schváleným  VZN  č.  11/2013  a preto  chce  upozorniť,  že  použitie  finančných  týchto
prostriedkov môže byť  v rozpore s týmto VZN.  
Rozpočet  pre MŠ a ŠJ pri  MŠ na nevyhnutné   prevádzkové náklady (mzdy,  odvody,
energie, materiál, opravy, revízie, služby) je prepočítaný podľa počtu detí s koeficientom
nápočtu 27,3 vo výške predpokladaných podielových daní  plus je navýšený   o príspevok
z rozpočtu mesta  a o príspevok od rodičov. 

Poslanec Petrovič -  uviedol, že aj on si je vedomý potreby dofinancovania Materských
škôlok, preto navrhol, aby finančné prostriedky boli presunuté do prebytku a v prípade
potreby niektorej MŠ, po  preverení  konkrétneho výdavku, či je v súlade s VZN sa môže
odsúhlasiť použitie prostriedkov z prebytku. 

Poslanec Rumanko -  uviedol, že trvá na svojom návrhu.

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený   návrh poslanca Rumanka
Za: 11 (Lisý, Dubajová, Klučiar, Petrovič, Madola, Husár, Chládek, Šepták, Rumanko,  
            Vicianová, Hritz)
Proti: 1 (Škvarenina)
Zdržali sa: 1 (Tonkovič)
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 

Poslanec Šepták – uviedol, že rozpočet si podrobne naštudoval a uznal, že spracovaný je
precízne,  ale zarážajú ho návrhy rozpočtov niektorých mestských podnikov konkrétne
nemocnice  kde  rozpočet  je  znížený  oproti  minulému  roku  a čo  sa  týka  rozpočtu
Mestského úradu tam sú  zas  niektoré  položky dosť  navýšené  v porovnaní  s minulým
rokom,  hlavne položka Služby.

Poslanec Šepták  - podal nasledovný návrh na zmenu  v rozpočte:
Navrhol znížiť  položku 637 - Služby v kapitole Všeobecné verejné služby o 32.000 eur, 



časť  prostriedkov  presunúť  do  kapitoly  Verejný  poriadok  a bezpečnosť  -   Policajné
služby  položky  610  –  620  10.000  eur  (na  mzdy  a odvody  pre  Mestskú  políciu)
a Chránená dielňa položky  610 – 620 4.000 eur (mzdy a odvody)
Ďalej navrhol časť prostriedkov presunúť do kapitoly Vzdelávanie, Školské stravovanie
v predškolských zariadeniach pre ŠJ pri MŠ Kalinčiakova, položka 633 – Materiál  vo
výške 5.000 eur
Zostávajúcu časť vo výške 13.000 eur navrhol ponechať ako rezervu na prefinancovanie
potrieb predškolských a školských zariadení, občianskych združení a nadácií na základe
odsúhlasenia MsZ.

Ing. Szobiová – uviedla, že oproti návrhu rozpočtu 2013/2014 sa javí, že  položka 637
(Služby) je vyššia čo je aj pravda a dôvodom je, že v návrhu rozpočtu 20013 bola výška
výdavkov schválená vyššia, očakávaná skutočnosť je iná nakoľko sme už v súčasnosti
poznali  reálne čerpanie,  ktoré bolo oveľa nižšie a to  z dôvodu presunu  prostriedkov
z tejto položky v rámci rozpočtu na iné položky. Upozornila na to, že keď sa pozrieme na
konkrétne  položky,  tak  navýšenie  je  na  položke  náhrada  mzdy  a platu  (súdne
rozhodnutia) kde môže nastať problém  keď príde súdne rozhodnutie o vykonateľnosti
plnenia a tieto výdavky nebudú kryté rozpočtom.  
Ďalej v položke odmeny a príspevky pre poslancov, zástupcov a členov komisií MsZ je
suma   navýšená  o 12 000 €  z   dôvodu,  že  minulý  rok  pri  schvaľovaní  rozpočtu  bol
znížený rozpočet na túto položku, ale na základe toho že poslanci sú vyplácaní podľa
zásad  odmeňovania,  ktoré  sú  schválené  Mestským  zastupiteľstvom  bolo  potrebné
v druhom polroku 2013 túto položku navýšiť o 9 000 € čiže aj tento rok je navýšenie
o 12000 € oproti schválenému rozpočtu 2013 z tohto dôvodu. Zdôraznila, že toto sú tie
položky, ktoré navýšili sumu oproti minulému roku.

JUDr. Vozárová  -   doplnila informácie, prečo je  navýšenie položky Náhrada mzdy
a platu (súdne rozhodnutia). Uviedla, že predpokladá v tomto roku, že nám bude súdnym
rozhodnutím  uložené  nahradiť  zamestnancovi  mzdu  a taktiež  ďalšie  náhrady,  ktoré
vyplývajú z tohto súdneho konania. Samozrejmosťou je, že jej povinnosťou je na toto
upozorniť a zahrnúť tieto budúce výdavky do rozpočtu. Pokiaľ túto položku znížime, tak
nastane situácia, že aj tak sa raz s týmto výdavkom bude musieť MsZ zaoberať, preto si
myslí,  že  je  to  lepšie  v rozpočte  naplánovať  dopredu,  predpokladať,  že  bude  takýto
problém. Nakoniec možno suma 35 000€ nám ani nebude postačovať.
Dodala, že ostatné položky  Mestský úrad nenavyšuje, tie sú na tých istých číslach ako
minulý rok. 

Poslanec Petrovič -  uviedol, pokiaľ musí Mesto uhrádzať niekomu niečo, tak za chybu
je niekto konkrétne zodpovedný, takže je toho názoru, že škoda by mala byť zosobnená
zodpovednému  pracovníkovi.  Dodal,  že  očakáva  zo  strany  mesta  kroky  k takémuto
riešeniu.  Ďalej uviedol, výhrady aj voči položke Verejné obstarávanie, kde nerozumie
prečo platí mesto tisíce eur inej firme namiesto toho, aby mesto vyškolilo pracovníka,
ktorý by toto mal v náplni práce.

Primátor  mesta  –  uviedol,  že  takéhoto  pracovníka  vyškoliť  by  mesto  stálo  veľké
finančné prostriedky a nie je istota ako dlho ostane pracovať pre Mesto. 

tel:610%20%E2%80%93%20620%204.000


JUDr. Vozárová -  vyjadrila sa k zosobneniu  spôsobenej škody zamestnancovi. Uviedla,
že ak je nejaký nadriadený presvedčený o tom,  že zamestnanec si  nevykonáva riadne
svoju prácu,  ukončí s ním pracovný pomer v presvedčení, že je to správne. Dodala že sú
určité veci, ktoré vstupujú do vyhodnocovania  rozviazania tohto pracovného pomeru,
ktoré súd môže vyhodnotiť inak. Nemyslí si, že by sa chcel niekto cítiť zodpovedný za to,
že  súd  rozhodol  inak.  Dodala,  že  si  nevie  predstaviť  právny  spôsob  ako  v takomto
prípade riešiť odškodnenie. 

Poslanec Petrovič – trval na svojom , že škodu by mal znášať zodpovedný pracovník
a nie občania Zlatých  Moraviec a čo sa týka vyškolenia pracovníka nemyslí si, že je to
tak finančne náročné a aspoň by sa podľa jeho názoru  Verejné obstarávanie robilo bez
zasahovania cudzích, čím by sa mohli uprednostniť a realizovať miestne firmy, ktoré to
určite spravia, alebo dodajú lacnejšie ako spoločnosti so sídlom mimo Zlatých Moraviec,
ktoré sa tu realizujú.

Prednosta MsÚ -  reagoval na príspevok poslanca Petroviča a vysvetlil mu, že existuje
Zákon o verejnom obstarávaní, k čomu sa môže vyjadriť aj Ing. Košút, ktorý sa touto
problematikou  zaoberá.  Verejné  obstarávanie  má  svoje  zákonitosti,  má  svoj  legálny
postup v zmysle  zákona a ten  Mestský úrad  dodržiava.   Dodal,  že  Mesto nevie  určiť
pokiaľ niečo obstarávame, že to vysúťaží  konkrétna spoločnosť. Pokiaľ spoločnosť splní
zákonom  stanovené  náležitosti  a bude  z hociktorého  kúta  Slovenska  a dá  najlepšie
podmienky, ktoré vzídu z verejného obstarávania, tak Mestský úrad nevie rozhodnúť, že
zákazku dostane firma, ktorá sídli v blízkosti Zlatých Moraviec.

Poslanec Husár  -  sa vyjadril, že pokiaľ vie tak zamestnanecký spor sa ťahá od roku
2008  až  2009  a už  v minulosti  boli  indície,  že  Mesto  môže  byť  v spore  neúspešné.
Upozornil na to, že už v Konsolidovanej uzávierke , riziká rozpočtu je uvedené, že bude
treba vyplatiť finančnú náhradu, kde je uvedené riziko rozpočtu do budúcnosti a to súpis
sporov kontrolórom mesta.  Dodal,  že s časti súhlasí s poslancom Petrovičom, nakoľko
v niektorých sporoch sú naozaj vážne pochybenia, ktoré bude musieť znášať Mesto, preto
treba hľadať nejaké iné riešenia.

Primátor mesta -  uviedol, že v konkrétnom spore sa Mesto odvolalo. Dodal, že  vie na
čo asi pán poslanec naráža aj z vlastnej skúsenosti,  v súkromných firmách je bežné, že sa
dávajú pracovníci poistiť voči škodám spôsobeným zamestnávateľovi. 

Poslanec  Šepták  -   uviedol  svoj  názor,  že  z  právneho  hľadiska  tieto  spory  či  už
pochádzajú za vedenia bývalej pani primátorky, alebo vedenia pána primátora, by ako
právnik predvídal a vedel sa trochu pripraviť na tieto veci a skúsil niektoré riešiť súdnym
zmierom. Uviedol, že by očakával voči týmto ľuďom, ktorí boli nespravodlivo prepustení
zo zamestnania a bránili sa súdom oprávnene (pani Mištíková, pán Skyva atď.) trochu
pochopenia  a nenaťahoval  by  tieto  spory,  nakoľko  aj  tak  nás  tieto  spory  dobehnú
a procesné náklady len stúpajú. S týmito ľuďmi sa mohlo podľa jeho názoru dohodnúť, aj
na splátkach. Ďalej dodal, že treba preveriť a preskúmať všetky cesty ako zosobniť aspoň
časť týchto nákladov, záväzkov na zodpovedné osoby. 



Primátor mesta -  reagoval na príspevok poslanca Šeptáka, že podľa jeho názoru si pán
poslanec odporuje tým, že dáva návrh na zníženie položky Služby,  kde sú navrhnuté
práve tieto vyrovnania súdnych sporov. 

Primátor mesta - dal hlasovať za predložený   návrh poslanca Šeptáka
Za: 12 (Madola, Husár, Chládek, Šepták, Rumanko, Lisý, Hritz, Vicianová, Tonkovič,  
            Dubajová, Klučiar, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Škvarenina)
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 

Poslanec Lisý -  podal návrh na zmenu v návrhu rozpočtu:

Uviedol,  že navrhuje aj  na základe rokovania Finančnej komisie  znížiť  príspevok pre
príspevkovú organizáciu Službyt o 5.000 eur a  prostriedky vo výške 2500 € presunúť
bežnú  na údržbu a  prostriedky vo výške 2500 € na kuchyňu, čo je spolu 5000 € a to   pre
Materskú  škôlku  Žitavské  nábrežie.  Uviedol,  že  takto  sa  rozhodol,  lebo  si  myslí,  že
škôlky sú skutočne finančne poddimenzované. Dodal,  že pán riaditeľ Sendlai namieta
proti tomuto návrhu, s tým že s riaditeľmi ostatných podnikov sa dohodne, že na túto
sumu by prispel každý mestský podnik rovnakou čiastkou. Ako ekonomicky doriešia túto
otázku  už necháva na nich a na pani Ing. Szobiovú, , ale v súčasnosti je toto  jeho návrh. 

Mgr.  Sendlai  -   uviedol,  že  pred  začiatkom rokovania  MsZ  sa  s poslancom Lisým
rozprávali  a ubezpečil  ho, že aj on súhlasí s podporou  a s  príspevkom pre Materskú
škôlku, ale treba to riešiť spravodlivo a ťarchu by mali  znášať rovnako všetky mestské
podniky, takže sa dohodli, že s riaditeľmi mestských podnikov sa porozpráva a dohodne,
aby sa poskladali po 1000 €.

Poslanec Husár – uviedol, že finančné prostriedky pre MŠ Žitavské nábrežie môžu byť
použité  na  prepojovaciu  halu  medzi  triedami,  nakoľko  finančné  prostriedky  z úveru
nebudú postačujúce.

Prednosta  MsÚ  –  uviedol,  že  na  finančnej  komisii  bolo  dohodnuté,  že   chýbajúce
finančné  prostriedky  budú   pokryté  z kapitálových  príjmov  a už  sú  v podstate
rozpočtované v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Dodal, že výstavba nie je ohrozená,
beží verejné obstarávanie a do konca apríla by  to malo byť spravené a odovzdané. 

Ing.  Szobiová -   upozornila,  že  aj  na  str.  19  v komentári  je  uvedené,  že  Kapitálové
výdavky  vo  výške  36 700  €  sú  navrhnuté  z kapitálového  príjmu  na  dofinancovanie
rekonštrukcie v MŠ Žitavské nábrežie vo výške 4 700€ a dofinancovanie rekonštrukcie
v MŠ Kalinčiakova  vo výške  32 000€.  Dodala,  že  na  strane  15  je  vysvetlené  ako je
financované vzdelávanie,  takže nie  je pravda,  že MŠ sa ukracujú,  ale  naopak,  okrem
podielových  daní  dostanú  z rozpočtu  mesta  136 083  €.  Ďalej  upozornila,  že  týmito
návrhmi, ktoré sa schvaľujú porušujeme naše VZN č.11/2013 kde je presne určená výška
dotácie na žiaka.

Primátor mesta – sa opýtal poslanca Lisého či trvá na svojom návrhu, kde poslanec aj



naďalej trval na svojom návrhu dal hlasovať za predložený návrh poslanca Lisého:
Za: 10 (Madola, Husár, Šepták, Rumanko, Petrovič, Klučiar, Dubajová Tonkovič, Hritz,
              Lisý)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Chládek, Škvarenina)
Nehlasovala: 1 (Vicianová)
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 

Poslanec  Petrovič  –  uviedol,  že  stále  sa  sťažujeme  na  nedostatok  finančných
prostriedkov  v rozpočte  ale  podľa  jeho  názoru  sa  nerobí  pre  naplnenie  príjmov  dosť
a uviedol ako príklad parkovisko pred poštou, ktoré by sa už malo spoplatniť a nie o tom
len hovoriť,   keby sa prišlo s návrhmi zo strany mesta na zvýšenie nedaňových príjmov,
Ďalej poukázal na to, že keby sa opravila tzv. Kocka, kde je veľký únik energií tiež by sa
ušetrili finančné prostriedky, ktoré sa môžu zas investovať inde.
Skonštatoval, že podľa jeho názoru je tu nesystémové rozmýšľanie. 

Primátor mesta   - sa vyjadril, že spoplatnenie parkovania v meste Zlaté Moravce  sa
riešilo, ale zistilo sa, že náklady v súčasnej dobe by boli vyššie ako príjmy. Dodal, že
navyše je veľmi  komplikované aj  doriešenie vlastníckych vzťahov  ciest,  ktoré patria
VÚC .

Poslanec  Petrovič  –  oponoval,  že  podľa  neho  zaplatiť  človeka,  ktorý  by  vyberal
parkovné aspoň pred poštou nie  je až tak finančne náročné.  Umožnilo  by to  plynulé
parkovanie  na  vybavenie  potrebných vecí,  nakoľko v súčasnosti  tam parkujú niektoré
autá aj celý deň.

Primátor mesta   -  uviedol,  že určite  sa môže skúsiť  aj  táto alternatíva a rátať s ňou
v budúcom rozpočte. 
 
Primátor  mesta  -  dal  hlasovať  za  návrh  Rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  v znení
pozmeňujúcich návrhov :

Za: 12 (Husár, Chládek, Madola, Škvarenina, Šepták, Rumanko, Petrovič, Klučiar,   
              Dubajová, Tonkovič, Hritz, Lisý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 (Vicianová)
Primátor  mesta  skonštatoval,  že    rozpočet  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014
s     výhľadom na roky 2015 a     2016 bol schválený.



K     bodu 11/
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr.  Chrenkovú, riaditeľku školy,  aby
podala informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Chrenková sa vyjadrila k rozpočtu, že pokiaľ bude dodržaný tak ako je navrhnutý
bude dostačujúci.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za: 10 (Lisý, Hritz, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Škvarenina, Madola, Husár, Chládek, 
             Šepták) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Rumanko, Petrovič )
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 12
Návrh rozpočtu Základnej školy Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 a 2016 (material č. 4)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal PaedDr. Röhmana, riaditeľa školy,  aby
podal informáciu k predloženému návrhu.

PaedDr. Röhman nebol prítomný na MsZ.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  11 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Lisý,  Šepták,
Chládek, Husár, Madola)
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 13
Návrh rozpočtu Základnej školy Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 a 2016 (material č. 5)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  a  požiadal Mgr.  Dudášovú, riaditeľku školy,  aby
podala informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Dudášová – uviedla, že navrhnutý rozpočet nebude  postačujúci, ale je si vedomá,
že finančné prostriedky sú nízke z dôvodu, že počet žiakov sa stále znižuje. Dodala, že
určite bude musieť v budúcnosti Mestské zastupiteľstvo  žiadať o finančné prostriedky. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  11 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Lisý,  Šepták,
Chládek, Husár, Madola)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 14
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhľadom na roky 2015
a 2016 (material č. 6)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a  požiadal pána  Hlavatého,  riaditeľa  školy,  aby
podal informáciu k predloženému návrhu.

Riaditeľ ZUŠ p. Hlavatý – nebol prítomný na MsZ.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  11 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Lisý,  Šepták,
Chládek, Husár, Madola)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 15
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2014 s výhľadom
na roky 2015 a 2016 (materiál č. 7)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Mgr. Ďuráčeka,  povereného  riaditeľa
Mestského strediska kultúry a športu, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Ďuráček -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 7

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  11 (  Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Lisý,  Šepták,
Chládek, Husár, Madola)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 16
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice profesora MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016 (materiál č. 8)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Ing. Martina  Cimráka, povereného
riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
JUDr.  Ing.  Martin   Cimrák  –  uviedol,  že  návrh  rozpočtu  korešpondoval
s východiskami z minulého roku a ako pán poslanec Šepták už povedal,  tak môže len
potvrdiť, že príspevok, ktorý mesto navrhuje z rozpočtu je naozaj nízky. Uviedol, že už
v súčasnosti vie, že nakoľko volali zo Sociálnej poisťovni a schválili splátkový kalendár,
že oproti plánovaným výdavkom, tieto ešte stúpnu o 180 000€, o potrebu splátky dlhu,
ktorý vznikol v minulosti, čo sa týka neplatenia odvodov do Sociálnej poisťovni. Tento
výdavok  nebol  rozpočtovaný  a do  Mestského  zastupiteľstva  bude  navrhnutá  zmena
rozpočtu,  ktorá bude s týmto korešpondovať. Na otázku, prečo je návrh príspevku tak
nízky  odpovedal,  že  vychádzal  z podkladov,  ktoré  mi  poslalo  Mesto  a tak  ako  si  to
nadstavili  ostatné  podniky,  musel  si  to nadstaviť  aj  on.  Uviedol,  že  je si  vedomý,  že
rozpočet týkajúci sa nemocnice nie je nadstavený dobre čo sa týka príjmov a výdavkov,
nakoľko  je  tam  veľa  rizikových  faktorov,  ktoré  sú  spomenuté  v dôvodovej  správe.
Napriek tomu sa snaží situáciu riešiť, aby nemocnica fungovala, čo má za následok to, že
musí robiť nepopulárne opatrenia, ktoré sú v súčasnej dobe medializované. Uviedol, že
môže to byť príklad pre ostatných riaditeľov mestských podnikov, aby si možno upratali
u seba, či tam je niekto nadbytočný, alebo nie je.



Na záver dodal, že čo sa týka Mestskej nemocnice, príspevok je malý a nepostačuje na to,
aby bez straty nemocnica hospodárila tento rok. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  9  (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Madola,  Chládek,
Šepták)
Proti: 1 (Lisý)
Zdržali sa: 1 (Husár)
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 17
Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 a 2016 (material č. 9)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Mgr.  Sendlaia,  povereného  riaditeľa
mestského podniku Službyt, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Sendlai  - sa vyjadril, že súhlasí s rozpočtom.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Ing. Szobiová -  uviedla, že uznesenie treba upraviť, aby korešpondovalo so schváleným
rozpočtom  zriaďovateľa, kde príspevok pre tento mestský podnik bol znížený o 5000  €.

Primátor mesta  – požiadal  poslancov o hlasovanie za  návrh  rozpočtu  Službyt  Zlaté
Moravce v znení schváleného Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014. Uznesenie je
premietané:
Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hritz, Lisý, Madola, Husár,
Chládek, Šepták) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko, )
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 18
Návrh rozpočtu  Technické služby Mesta Zlaté  Moravce,  mestský podnik na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (material č. 10)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Branislava Vargu, povereného riaditeľa
Technických služieb, aby podal informáciu k predloženému návrhu.



Branislav  Varga  –  sa  vyjadril,  že  súhlasí  s návrhom rozpočtu  a zároveň  poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto rozpočtu.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hritz, Lisý, Madola, Husár,
Chládek, Šepták, Rumanko) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 (Vicianová)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 19
Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (material č. 11)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal  pána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych
služieb, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Marián Tomajko -   uviedol, že nemá pripomienky a podnik bude musieť vyjsť s tým
rozpočtom aký je navrhnutý.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za: 11 (Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hritz,  Lisý,  Madola,  Husár,  Chládek,
Šepták, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Škvarenina)
Nehlasovali: 1 (Vicianová )
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 20
Informácia  o  zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013  rozpočtovým
opatrením primátora mesta (materiál č. 12)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému bodu.



Ing. Szobiová -   podala informácie, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe v materiáli
č.12

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  11 (Madola,  Husár,  Chládek,  Šepták,  Rumanko,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,
Tonkovič, Hritz, Lisý) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Škvarenina)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 21
Informácia  o  zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013  rozpočtovým
opatrením na základe účelovo určených finančných prostriedkov (materiál č. 13)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému bodu.
Ing.  Szobiová  –  podala  bližšie  informácie,  ktoré  boli  uvedené  v dôvodovej  správe
v materiáli č. 13

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za: 11 (Škvarenina,  Madola, Husár, Chládek, Rumanko,  Petrovič,  Klučiar, Dubajová,
Tonkovič, Hritz, Lisý)
Proti: 0
Zdržali sa:0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Šepták)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 22
Zámer  prenájmu  Mestskej  nemocnice  profesora  MUDr.  Korca,  DrSc.  Zlaté
Moravce (materiál č. 14)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť
na  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  JUDr.  Ing.  Cimráka,  povereného
riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému návrhu.



JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že informácie sú uvedené v dôvodovej správe a požiadal
poslancov MsZ o vyjadrenie respektíve  pripomienky, či je táto možnosť pre nich vôbec
priechodná, či majú iný názor na smerovanie nemocnice v Zlatých Moravciach,  alebo
akým spôsobom chcú poslanci riešiť situáciu nakoľko vieme, že do konca roka 2014 sa
musí nemocnica transformovať na inú právnu formu a tým pádom by dlh vo výške cca
600 tisíc Eur prešiel na mesto Zlaté Moravce a je potrebné zdôrazniť, že záväzky prejdú
na mesto aj v prípade zákonnej transformácie na inú právnu formu vo vlastníctve mesta
(napr. neziskovú organizáciu alebo s.r.o).
Uviedol, že ponúka mestu prevzatie nemocnice do nájmu, čím by bolo dlhodobo zaistené
financovanie, nie z mestského rozpočtu a peňazí daňových poplatníkov, ale aby si sama
nemocnica zarobila na svoje fungovanie a aby sa konečne nemenil riaditeľ každé dva až
tri  roky,  ktorý  sa  prispôsobuje  podmienkam  z vonka, tomu  čo  sa  deje.  Uviedol,  že
potrebuje  vedieť,  či  má  v prípravách  tohto  zámeru  pokračovať,  kde  by  do  ďalšieho
Mestského zastupiteľstva pripravil kompletný materiál k tomuto bodu, alebo sa do toho
nemusí púšťať a nemocnica pôjde ďalej tak ako doteraz. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec Lisý – uviedol, že nemocnica nemôže fungovať tak ako doteraz, nakoľko počas
pôsobenia  bývalého  riaditeľa  nemocnice,  ktorému  JUDr.  Ing.  Cimrák  robil
ekonomického  poradcu  spreneveril  finančné  prostriedky,  ktoré  boli  daňových
poplatníkov, občanov tohto mesta. Požiadal JUDr. Ing. Cimráka, aby sa vyjadril ako bude
riešiť a vymáhať tieto peniaze.
JUDr. Ing. Cimrák -  uviedol, že čo sa týka peňazí o ktorých bolo zistené, že chýbajú
v rámci inventarizácie, tak všetky doklady boli poskytnuté orgánom činných v trestnom
konaní,  ktoré  túto  záležitosť  majú  vysvetliť.  Uviedol,  že  on  ako  riaditeľ  bude
spolupracovať s týmito orgánmi a poskytne im všetky doklady, ktoré treba. Ďalej dodal,
že doteraz nebol požiadaný o nejakú spoluprácu a to ako rýchlo pracujú vyšetrovatelia, to
už nevie ovplyvniť. 
Čo sa týka vymáhania ušlej  škody,  tak nie je možné vymáhať škodu od zamestnanca
a nakoľko  má  vedomosť,  že  pravdepodobne  bývalý  zamestnanec  zodpovedný  za
spôsobenú škodu nemá žiaden majetok, tak nebude teraz vynakladať finančné prostriedky
nemocnice  na  10-tisícové  súdne  poplatky,  keď  dopredu  vie,  že  tieto  peniaze  ostanú
nevymožené. Ďalej dodal, že samozrejme si tieto prostriedky uplatňujú v rámci trestného
konania, kde tiež je možnosť po uznaní viny páchateľa, tieto peniaze od neho vymáhať.
To znamená, že tieto peniaze nejdú dostratena a ostávajú v pozícií vymáhania. Čo sa týka
vyjadrenia, že nemocnica pôjde tak ako doteraz, mal samozrejme na mysli právnu formu.
Ďalej dodal, že bez ohľadu na to čo vykonal bývalý riaditeľ, by strata za minulý rok
dosiahla výšku 200 tisíc Eur, takže nemocnica vyrába stále stratu. Sú tam vysoké mzdové
náklady, ktoré sa teraz snaží okresávať, robí aj ďalšie ekonomické opatrenia, ktorými sa
snaží nemocnicu dostať do oveľa lepšieho stavu ako ju dostal. 
Uviedol, že ako s nemocnicou ďalej  navrhuje on jeden spôsob, ktorý nemusia prijať, ale
ako ďalej a čo s nemocnicou,  sa budú musieť poslanci rozhodnúť. Na záver ponúkol
poslancom MsZ,  že pokiaľ  budú mať záujem o nejaké  informácie,  kedykoľvek  môžu
zavolať a dohodnúť si s ním stretnutie, kde im bude k dispozícii. 



Poslanec Rumanko – uviedol, že ho zaráža, že pán riaditeľ už teraz hovorí o tom ako sú
peniaze  nevymožiteľné  aj  napriek tomu,  že vyšetrovanie ešte  nebolo ukončené.  Ďalej
poukázal na to, ako spolu aj s vedením mesta, zavádzali poslancov MsZ už 30.06.2013
kde  spolu  s hlavným  kontrolórom  žiadali  predložiť  materiály,  ktoré  boli  potrebné
k uzávierke,  tak  aby mohol  byť  vykonaný  audit.  Vyčítal,  že  spolu  s vedením mesta,
právničkou MsÚ v tom období tvrdili, že všetko je v poriadku a na účtoch nie sú žiadne
schodky.  Ďalej  dodal,  že  mu  chýba  iniciatíva  nového  riaditeľa  hneď  na  začiatku  po
zisteniach, kedy mal prísť za poslancami so zisteniami a riešeniami, alebo aj opatreniami,
ktoré robí v súčasnosti.  Poslanecký zbor nebol s ničím takýmto oboznámený.
JUDr. Ing. Cimrák – uviedol, že čo sa týka zistenia k majetku pána Grujbára stačí nám
na to katastrálny portál, kde tých pár jeho nehnuteľností je zaťažených asi x záložnými
právami  exekútorov.  To  znamená,  že  keď  na  listoch  vlastníctva  nehnuteľností  má
niekoľko exekúcií, nepredpokladá, že z tých malých  podielov sa dá uplatniť škoda, ktorú
spôsobil  nemocnici.  Ďalej  uviedol,  že  on  osobne  nikoho  nezavádzal  a čo  sa  týka
vyjadrenia,  že pán kontrolór zháňal doklady 30.06.2013, musí povedať, že veci,  ktoré
bývalý  riaditeľ  páchal  prebiehali  dva  roky  a nikto  na  to  neprišiel,  ani  kontrolór,  ani
audítor,  ani  poslanci,  ani interné účtovníctvo  nemocnice  a neprišiel  na to ani  on.  Pán
riaditeľ to robil takým spôsobom, aby nikto o tom nevedel. 
Poslanec Rumanko -  uviedol, že on v tejto veci konal a  podal trestné oznámenie.
JUDr. Ing. Cimrák – uviedol, že trestné oznámenie podal aj pán primátor hneď ako mal
výsledky  z mimoriadnej  inventarizácie  nemocnice.  Poslanec  Rumanko  podal  trestné
oznámenie  keď   ešte  nemal  žiadne  číselné  informácie  a pán  primátor  podal  trestné
oznámene s presnou sumou, ktorá bola zistená počas inventarizácie aj s dokladmi, ktoré
následne doplnil aj on ako riaditeľ nemocnice s výpismi z účtov a jeho zisteniami. Takže
konali  hneď  ako  mali  informácie,  ktoré  boli  až  v priebehu  novembra,  kde  hneď
v decembri pán primátor podal trestné oznámenie, ktoré v tom istom mesiaci on dopĺňal.
Ďalej sa vyjadril, že úsporné opatrenia neurobil hneď na začiatku z dôvodu, že  to je to
posledné čo by chcel každý riaditeľ urobiť a preto si zobral aspoň tých 100 dní, aby sa
pokúsil nájsť iné úsporné opatrenia ako prepúšťanie zamestnancov, s ktorými on teraz
jedná, on im znižuje platy a prepúšťa, takže toto určite nie je vec, čo by chcel robiť hneď
na začiatku. 
Dodal, že v nemocnici bude audit, ktorý bude v poriadku a audítor vydá také stanovisko,
že čísla, ktoré poslanci dostanú v rámci záverečného účtu, nákladov, výnosov, nemocnice
za minulé obdobie budú v poriadku. 
Poslanec  Rumanko  -   uviedol,  že  JUDr.  Ing.  Cimrák   sa  už  v minulosti  aj  pred
poslancami  vyjadril,  že  pána  Grujbára  upozorňoval   na  postup  ako  postupuje.  Jeho
názorom  je,  že  mal  o tom  informovať   pána  primátora,  ktorý  je   štatutárom  mesta
a nemocnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj personálne obsadenie. 
Uviedol, že poslanci nemali možnosť vidieť tento problém posplietaný pavučinou a jeho
názorom  je,  že  JUDr.  Ing.  Cimrák musel  minimálne  polovicu  vecí  ako ekonomický
poradca bývalého riaditeľa vidieť, takže mal reagovať skôr.
JUDr. Ing. Cimrák -  dal za pravdu poslancovi a súhlasí s ním, že mal reagovať skôr,
mal urobiť nejaké kroky skôr, ale nemohol, keď jednoducho nemal tie informácie  skôr,
a musíte  uznať,  nikto  nepredpokladal,  že  niekto  takýmto  spôsobom  bude  šafáriť
s prostriedkami, ktoré má zverené. Dodal, že hneď ako mal  informácie, informoval pána
primátora, ktorý hneď riešil situáciu a nepredĺžil pánovi Grujbárovi poverenie. Uviedol,



že on sa necíti byť zodpovedný za to že neskoro informoval, on sa cíti byť zodpovedný za
to, že na to mal prísť skôr. Tieto veci sú už teraz v rukách orgánov činných v trestnom
konaní.
Poslanec  Rumanko  -   uviedol,  že  v rámci  interpelácií  požiadal  pána  Grujbára  už
30.06.2013  aby  predložil  potrebné  materiály  hlavnému  kontrolórovi  a poslaneckému
zboru,  na čo pán Grujbár  reagoval,  že  k 15.07.2013 tieto  údaje predloží.  V tento deň
s úsmevom  na  tvári  im  oznámil,  že  to  nemá  a predloží  to  za  prítomnosti  pána
primátora 30.07.2013,  čo  sa  nestalo  ani  k 15.08.  ani  k 30.08.2013  až  nakoniec
v septembri  problém prepukol.
JUDr.  Ing.  Cimrák  -   zdôraznil,  že  tieto  veci  prebiehali  v podstate  dva  roky  a 
kontrolórovi, ani audítorovi, ani účtovníčkam tieto doklady nechýbali, takže tu zlyhalo
oveľa viac vecí.
JUDr. Vozárová -  uviedla faktickú poznámku k vyjadreniu poslanca Rumanka, že vraj
ona povedala, že všetko je v nemocnici v poriadku. Uviedla, že toto už vysvetľovala, že
pokiaľ ona podala nepresnú informáciu, týkalo sa to vtedy splatenia dlhu voči sociálnej
poisťovni,  kedy  mala  informáciu  osobne  od bývalého  riaditeľa  nemocnice,  že  dlh  je
vyrovnaný,  čo sme následne deklarovali.  Takže informáciu povedala na základe tohto
ústneho vyjadrenia, ktoré  vysvitlo ako klamstvo, kde nikto nepredpokladal, že by mohol
klamať v takej veci, ktorá je veľmi ľahko zistiteľná, čo sme aj neskôr zistili. A hneď ako
sa zistila pravda, tak v tejto veci hneď konali. 
Poslanec Rumanko  - uviedol, že panika nastala 30.06. keď si to vyžiadali poslanci až
vtedy to vedenie mesta začalo riešiť. 
JUDr.  Vozárová   -  uviedla,  že  vedenie  mesta  nebol  kontrolný  orgán pána  riaditeľa,
jednoznačne  tu  zlyhali  základné  kontrolné  mechanizmy,  ktoré  sa  týkajú  predbežnej
finančnej kontroly, priebežnej finančnej kontroly ako aj následnej, nehovoriac o hlavnom
kontrolórovi  a  kontrole  audítorov.  Tu  si  treba  uvedomiť,  že  päť  stupňov  finančnej
kontroly niekde zlyhalo a upozornila na to, že toto sa deje aj v iných podnikoch, čo veľmi
dobre vedia aj poslanci. Situácia je podobná ako bola v nemocnici, mesiac až dva nemá
mesto  doklady,  výpisy  z účtov  a keď  ich  má,  nemá  ich  kompletné  a načas.  Takže
problémy sú aj  v iných podnikoch. 
Poslanec  Rumanko -   vedenie  mesta  by malo  prijať  opatrenia,  aby sa  raz  a navždy
odstránili tieto nedostatky.
Poslanec Husár -   sa k uvedenému vyjadril,  že ako povedal pán Rumanko 30.06. to
vypuklo  a v tej  dobe  vedenie  mesta  tvrdilo,  že  nemá  vedomosť  o ničom,  ale  hlavný
kontrolór  podľa  jeho  názoru  mal  vedomosť  už  vtedy,  lebo  sa  vyjadril  a  už  vtedy
avizoval,  že pán riaditeľ Grujbár slušne povedané - to pokašlal.  Takže vedenie mesta
malo minimálne od toho času vedomosť, že sa niečo  deje. 
Poslanec Šepták -   sa vyjadril,  že nemá zmysel sa teraz vŕtať v minulosti, musíme sa
poučiť z toho. On osobne upozorňoval niekoľko krát na to, že pán Grujbár zneužíva svoje
postavenie, či už sa to týka chýb v DPH, alebo navýšenej fakturácie. Podľa neho už v tej
dobe sa malo vedenie mesta nad jeho činmi pozastaviť.
Ďalej dodal, že materiál ktorý sa teraz prerokováva ako člen Mestskej rady neodporúčal
zaradiť do programu MsZ, ale samozrejme je to vec pána primátora ako rozhodol. Je
dobré, že sa rozprúdila okolo tohto debata, nakoľko všetkým je jasné, že do konca roka sa
bude musieť nemocnica transformovať, ale akým spôsobom to ešte nie je rozhodnuté, no
musíme urobiť všetko pre to, aby nemocnica v Zlatých Moravciach fungovala. 



Spôsob, ktorý je predložený nepovažuje za ten, ktorým by sa to malo riešiť. Vyjadril
výhrady voči  uzneseniu,  ktoré je  predložené,  nakoľko neobsahuje dôležité  informácie
a poukázal na transparentnosť vedenia nemocnice, pretože o relevantnosti úkonov, ktoré
pán JUDr. Ing.   Cimrák vykonáva ako poverený štatutár  nemocnice  má pochybnosti,
hlavne  čo  sa  týka  zmluvy  a  ich  dvoch  dodatkov  medzi  mestom,  nemocnicou
a spoločnosťou Cimrák s.r.o. Uviedol výhrady voči verejnej súťaži , kde sa zúčastnila
táto spoločnosť, poverovaciemu dekrétu pána riaditeľa na základe tejto zmluvy a iným
veciam,  ktorými  je  podľa  jeho  názoru  porušených  viacero  zákonov.  Jednoducho
z rozhodnutia primátora nemôže ísť  do správy majetok niekomu, tak ako je to uvedené
v zmluve. Uviedol, že má vážne obavy, že keď niekto napadne jeho úkony, súd rozhodne,
že sú neplatné, pretože jeho funkcia, ktorú teraz vykonáva je nejasná, netransparentná,
nevie  sa  na základe  čoho vykonáva funkciu riaditeľa.  Toto  sú otázky ktoré sa  musia
objasniť, lebo je tu nedôvera zo strany poslancov. Ďalej uviedol výhrady voči uzneseniu,
nakoľko nie je možné prenájom nemocnice odsúhlasiť, pretože jednoznačne zo zákona
o majetku obce vyplýva,  že pokiaľ tam nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa,  musí to
ísť verejnou súťažou, nie je tu možnosť dať toto do priameho predaja, alebo prenájmu,
preto si myslí, že toto uznesenie poslanci MsZ nemôžu zobrať ani na vedomie, pretože
tento návrh je v rozpore zo zákonom. 
JUDr. Ing. Cimrák –  sa vyjadril k príspevku poslanca Šeptáka a uviedol, že keby mal
nemocnicu a majetok v správe tak, sa nepýta poslancov MsZ na prenájom a spravoval by
si  ju  sám.  Uviedol,  že  bol  poverený riadením nemocnice   na  základe  poverovacieho
dekrétu,  tak  ako  ostatní  riaditelia,  takže  nerozumie  prečo  sa  výkon  funkcie
nespochybňuje u nikoho iného, iba u neho. Ďalej uviedol, že čo sa týka zmluvy, ktorá tu
bola  spomínaná,  tá  rieši  iba  jeho  odmenu,  nie  poverenie,  nie  nakladanie  s majetkom
nemocnice. Ako pán poslanec uviedol, tak ako nakladať s majetkom nemocnice, môže
rozhodovať  len  Mestské  zastupiteľstvo,  tak  to  je  stanovené  v Zásadách  hospodárenia
s majetkom mesta, ktoré v nemocnici určite nie sú porušované.  
Uviedol, že treba sa zamyslieť nad tým ako vnímajú poslanci túto problematiku, či je to
len  o Cimrákovi,  alebo  o  nemocnici  a 200  zamestnancoch,  ktorí  tam  robia  a o 40
tisícovom  spádovom  regióne,  ktorý  pod  nemocnicu  spadá.  Poukázal  na  to,  že
momentálne sa tu rieši len kto, kde, s kým, čo povedal, robil a ako sa špatne pozrel.
Uviedol,  že  nemá  dôvod nič  zatajovať  a momentálne  je  stav  taký,  ako  povedal  a od
poslancov očakáva len  rozhodnutie ako s nemocnicou ďalej.  
Uviedol,  že  v jeho  záujem  je,  aby  nemocnica  išla  ďalej,  preto  boli  potrebné  aj  tie
nepopulárne  opatrenia,  preto  si  musíme  teraz  povedať,  či  je  aj  v záujme  mesta,  aby
nemocnica  išla  ďalej  a ako.  Čo  sa  týka  verejnej  súťaže  sa  vyjadril,  že  keby  sa
o nemocnicu hocikto zaujímal – súkromný investor, alebo niekto iný, určite by Mestské
zastupiteľstvo informoval a rovnako by urobil aj pán primátor. Doteraz sa o nemocnicu
nikto nezaujímal okrem Rakúšanov, ktorí od veterných elektrární po výrobu papiera mali
už  všetko a chceli aj nemocnicu, pritom nevedeli čo to je. 
Dodal,  že  pokiaľ  sa  o nemocnicu  bude zaujímať  seriózny investor,  tak  bude rád,  ale
momentálne sa taký nečrtá. On sa ponúkol, že aj z vlastných peňazí bude túto nemocnicu
na začiatku financovať a postaví ju  na nohy tak, aby bola schopná poskytovať zdravotnú
starostlivosť obyvateľom mesta Zlaté Moravce a širokého okolia aj naďalej, nielen do
konca roka. Tu je teda otázka, či je problém Cimrák, alebo nemocnicu poslanci nechcú



dať nikomu, čo by znamenalo, že je potrebné sa zamyslieť kde chcú na nemocnicu zobrať
peniaze, lebo tá niečo stojí a ak sa nebude do nemocnice investovať, bude vyrábať stratu.
Pokiaľ mesto povie, že investuje do tepelného hospodárstva 200 až 300 tisíc eur, tak áno
nemocnica   potom bude zisková.  Nemocnica  potrebuje  konečne  stabilitu,  ktorú  teraz
nemá. 
Poslanec  Šepták  -   uviedol,  že  voči  práci  JUDr.  Ing.  Cimráka  nič  nemá  ani  ju
nespochybňuje, len upozorňuje na to, že od začiatku nie sú transparentné vzťahy, nie sú
v súlade  so  zákonom  a  je  jedno  aká  osoba  by  tam  figurovala.  Pokiaľ  je  poverený
primátorom,  tak  mu vznikol  pracovnoprávny vzťah  a nakoľko figuruje   aj   v ďalších
spoločnostiach ako spoločník,  konateľ, je to už v rozpore so zákonom. Hneď ako bol
poverený  štatutárom nemocnice, do 30 dní mal vykonať opatrenia, aby bol vymazaný
z ostatných spoločností ako štatutárny zástupca, pretože riadenie súkromnej spoločnosti
a zároveň verejnoprospešnej  spoločnosti  je v rozpore so zákonom. Toto poslanci MsZ
nemôžu  akceptovať a takýmto nejasnostiam nemôžu dôverovať,   potrebujú vedieť či je
advokát, konateľ súkromnej spoločnosti, alebo primátorom poverený riaditeľ, pod akou
hlavičkou vlastne zastupuje mestskú organizáciu.
JUDr.  Vozárová  -   uviedla,  že  nemôže  súhlasiť  s tým,  že  poverením  vzniká
pracovnoprávny vzťah čo povedal pán poslanec, nakoľko pracovnoprávny vzťah vzniká
pracovnou zmluvou. JUDr. Ing. Cimrák  pracovnú zmluvu nemá, čiže nie je zamestnanec
a nevzťahujú  sa  na  neho  ďalšie  povinnosti   a obmedzenia  o výkone  podnikateľskej
činnosti. Ostatní  riaditelia sú zamestnancami týchto podnikov a čo sa týka pozície pána
riaditeľa JUDr. Ing. Cimráka vzhľadom na to, že je advokát je síce neštandardná, avšak
použili všetky zákonné prostriedky, aby tento vzťah bol nadstavený tak, aby poverovací
dekrét  ako  aj   náležité  odmeňovanie  bolo  v poriadku,  ktoré  je  podložené  zmluvou
zverejnenou na internete.  Z pohľadu zabezpečenia kontinuity vo vedení nemocnice bolo
potrebné situáciu po rýchlom odvolaní pána Grujbára z pozície riaditeľa riešiť. Primátor
mesta rokoval aj  s inými zamestnancami nemocnice avšak nebolo tej  osoby,  ktorá by
v tom čase bola ochotná nemocnicu prevziať a zodpovedne sa postaviť k tomu, aby táto
nemocnica  naďalej  fungovala  a aby  zamestnanci  nepocítili  to  čo  sa  za  posledný  rok
v nemocnici  udialo.  Uviedla,  že  z jej  pozície  môže  povedať,  že  si  prácu  JUDr.  Ing.
Cimráka veľmi váži a sami vidíte, že nemocnica má nejaké smerovanie čím sa súčasný
riaditeľ snaží nadstaviť chod nemocnice tak, aby sa niekam dostala.
Poslanec Šepták -   uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením pani právničky, že by nemohol
byť  ujasnený ten  vzťah,  či  je  poverený,  menovaný,  či  je  tam pracovnoprávny vzťah,
alebo nie je. Uviedol, že si trvá na svojom, pretože keď namietal v tejto veci voči pánovi
Grujbárovi, tak  sama právnička MsÚ vystúpila na Mestskom zastupiteľstve a namietala,
že   je  to  v poriadku  a nič  nie  je  v rozpore  so  zákonom.  Dokonca  vyjadrenie  dostal
z Mestského  úradu  písomne.   Následne  keď  preukázal  správnosť  jeho  tvrdenia  aj
stanoviskom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny  sa situácia zmenila. Dodal, že
keby sa bolo v tejto veci hneď konalo zo strany mesta, tak situácia mohla byť možno iná. 
Zopakoval, že nespochybňuje prácu JUDr. Ing. Cimráka, ale spochybňuje spôsob akým
sa  vykonáva  a upozornil  na  to,  že  pokiaľ  sa  budú  robiť  aj  avizované  opatrenia  voči
zamestnancom a napadne ich niekto, tak môžu byť problémy.
JUDr. Ing. Cimrák –  sa opýtal poslancov, že v prípade ak sa vzdá advokácie a členstva
všetkých s.r.o. spoločnostiach a ostane len riaditeľom nemocnice,  má tento nájom šancu
na úspech, alebo sa nemusí týmto vôbec zaoberať? Uviedol, že toto je základná otázka



a je ochotný to urobiť kvôli tomu, aby sa mohli pohnúť ďalej, čo s nemocnicou, lebo tu
ide o nemocnicu a nie o to či to bude on, alebo niekto iný. Uviedol, že ak majú poslanci
niekoho iného, nech sa páči nech príde. 
Poslanec  Petrovič  –  poukázal  na  to,  že  pán  Grujbár  bol  poverený  bez  výberového
konania, bez vzdelania,  riadením nemocnice, ktorá je pre nás tak dôležitá a od začiatku
boli  výhrady  od  poslancov,  že  je  to  v rozpore  so  zákonom.  Toto  nebolo  vôbec
rešpektované, takže je toho názoru, že za stratu by mal zodpovedať aj ten kto ho tam
dosadil. V zahraničí je bežné, že keď dôjde k niečomu takému, tak zodpovední odstupujú
a vyvodzujú zodpovednosť aj voči sebe, čo na Slovensku asi nemôžeme čakať. Uviedol,
že tak ako nemali dôveru v menovanie pána Grujbára, ktoré bolo v rozpore so zákonom,
rovnako je pochybné menovanie aj pána Cimráka, čo neznamená, že má výhrady voči
jeho práci.  Na jeho mieste  by sa snažil  získať dôveru poslancov a to tým, že by mal
požiadať  primátora mesta, aby sa vyhlásilo výberové konanie riaditeľa nemocnice, kde
sa  môže  prihlásiť  a byť  riadne  Mestským  zastupiteľstvom  menovaný  riaditeľom
nemocnice.
Ďalej  dodal,  že čo sa týka budúcnosti  nemocnice,  tak zatiaľ je stále platné uznesenie
Mestského zastupiteľstva, že ako má nemocnica smerovať ďalej, čiže transformáciou na
neziskovú organizáciu. Samozrejme poslanci sú otvorení aj iným možnostiam pokiaľ sa
ukážu ako lepšie.
Poslanec Lisý -   sa vyjadril,  že do nemocnice bolo investovaných 1 400 000 €, ktoré
spláca  Mesto  a ešte  stále  je  máme  úver  vo  výške  1 100 000€,  teraz  tam  vznikla
sprenevera  vo výške 600 000 €, preto si myslí,  že by  malo byť vysvetlené občanom
mesta ako aj poslancom, čo sa vlastne stalo. Dodal, že podľa jeho názoru, keď sa nebude
kradnúť, tak nemocnica musí ísť.
JUDr. Ing. Cimrák – reagoval na príspevok poslanca Lisého, že situáciu sa bude snažiť
vysvetliť tak, aby to každý pochopil : keď na účet nemocnice príde 230 000 € a musí
vyplatiť mzdy 212 000 €, tak uznáte, že moc na kradnutie neostáva. Jednoducho  financie
sú tak nadstavené, že všetko ide skoro na platy. Nie je tam veľký priestor, aby sa šetrilo
na  energiách,  nakoľko tam už  je  veľké  šetrenie.  Nakoľko nastalo  zákonom zvýšenie
platov  lekárov  a zdravotných  sestier  narástli  náklady  na  tieto  mzdy.  Uviedol,  že
u sestričiek zákon zrušili, u lekárov naďalej trvá. Uviedol, že sestričky majú v súčasnej
dobe priemerný plat 929 €, zatiaľ čo vo fakultnej nemocnici kde príjmy sú nadstavené
úplne  niekde inde 825€.Chápe,  že každý si  zaslúži  normálny príjem,  z ktorého môžu
vyžiť,  ale jednoducho keď fyzicky tie peniaze nie sú, tak fyzicky ich nemôže dať na
výplaty, na energie, na lieky. Toto sa musí riešiť, tu nejde o to, že splácame, tu ide o to,
že každý mesiac nemocnica vytvára stále nový dlh, či chceme alebo nechceme a treba
proti tomu urobiť kroky. 
Poslanec Šepták -  uviedol, že musí ironicky poznamenať na adresu pána Grujbára, že
vďaka nemu vieme, že keď nemocnica príde o 600 tisíc Eur, aj tak ďalej funguje. To sú
pre neho nepochopiteľné veci. 
Poslanec  Petrovič  -   sa  opýtal,  či  neprišiel  na  Mesto  protest  prokurátora  voči
vymenovaniu  pána  Cimráka  za  riaditeľa  a ak  áno  prečo  poslanci  Mestského
zastupiteľstva nie sú informovaní. 
JUDr. Vozárová -   uviedla,  že áno prišiel,  ale  bol adresovaný na Mestský úrad,  nie
Mestskému zastupiteľstvu, takže  to je dôvodom prečo o ňom neinformovali. 



Poslanec Klučiar -  vyjadril svoje výhrady voči tomu, aby poslanci neboli informovaní
o takýchto závažných veciach.
JUDr. Vozárová -  uviedla, že protest vybavovali v súlade so zákonom, s tým že prišiel
koncom decembra, kedy zastupiteľstvo nebolo a mali aj iné problémy, ktoré vtedy riešili,
preto Mestskému zastupiteľstvu na vedomie toto nedávali,  ale v prípade záujmu môže
poslancov MsZ informovať teraz.
Poslanec Šepták –  uviedol, že je nepochopiteľné, že poslanci MsZ neboli informovaní
o tom, že bolo vydané nejaké rozhodnutie prokurátora v tejto veci.
JUDr. Vozárová -   uviedla, že v súčasnosti je táto vec v riešení a nevidí dôvod pokiaľ
nie je vec doriešená, aby o nej informovala. Dodala, že na Mestskom úrade je veľmi veľa
vecí, ktoré sa riešia a sú  v kompetencii  primátora a nie je možné, aby sa všetky riešili
a preberali  na  Mestskom  zastupiteľstve.  Kompetencia  Mestského   zastupiteľstva  je
rozhodovanie o zásadných a dôležitých veciach činnosti obce a táto vec je v kompetencii
výlučne pána primátora. 
Poslanec  Šepták  -   uviedol,  že  nikto  netvrdí,  že  to  muselo  byť  na  Mestskom
zastupiteľstve,  informácia  mohla  byť  podaná   aspoň   členom  Mestskej   rade,  ktorá
zasadala odvtedy dva krát. Myslí si že tam je  priestor na to, aby vedenie mesta mohlo
posunúť informácie  členom MsR   potom by sa nešírili informácie po meste o ktorých
poslanci MsZ nevedia tak ako aj teraz je zverejnené na internete, že na rokovaní bola
firma, ktorá by mala vytvoriť 100 pracovných miest. Týmto by sa predišlo tomu, aby sme
v budúcnosti,  napríklad  o rok  neriešili,  že  firmu  tu  chceme,  alebo  nechceme  ako
v súčasnosti spaľovňu plastov. 
JUDr.  Vozárová  –  uviedla,  že  by  chcela  dokončiť  informáciu  ohľadom  protestu
prokurátora a uviedla, že predmetný protest podľa nášho názoru je nulitný právny akt,
nakoľko  prokurátor  v tejto  veci  nemá  kompetenciu  rozhodovať,  takže  ako  keby  ani
žiadny  protest  prokurátora  vydaný  nebol  o čom  bola  informovaná  aj  prokuratúra.
Uviedla,  že  k uvedenému  majú  aj  právne  podklady  prečo  sú  názoru,  že  prokuratúra
v tomto kompetenciu konať a rozhodovať nemá, či je v kompetencii primátora poveriť
niekoho výkonom funkcie riaditeľa. Navyše prokuratúra tvrdí, že JUDr. Ing. Cimrák bol
menovaný,  napriek  tomu,  že  JUDr.  Ing.  Cimrák  menovaný  nebol,  preto  je  protest
prokurátora bezpredmetný a v rozpore so zákonom. 
Poslanec Hollý -   uviedol,  že ako aj  pani JUDr. Vozárová uviedla,  že v kompetencii
Mestského  zastupiteľstva  je  rozhodovanie  o dôležitých  veciach  mesta  a menovanie
mestského podniku je podľa jeho názoru dôležitá vec.
JUDr. Vozárová – oponovala, že JUDr. Ing. Cimrák menovaný nebol.
Poslanec Hollý -   uviedol, že tieto informácie boli uvedené v tých dokumentoch, ktoré
čítal. Napriek tomu si myslí že o proteste prokurátora v tejto veci poslanci MsZ mali byť
informovaní bez ohľadu na to, či sa voči tomu mesto odvolalo.
Poslanec  Petrovič  -   uviedol,  že  pokiaľ  má  dobré  informácie,  tak  prokuratúra  si
uvedomuje, že mesto  toto neplánuje riešiť a plánuje podať trestné oznámenie na mesto.
Chce sa opýtať, ak prokuratúra  za toto napadne mesto,  kto zoberie zodpovednosť za
prípadné škody, ktoré mestu vzniknú. Zase to budú platiť občania mesta? 
JUDr. Vozárová – uviedla, že nevie o akej škode sa tu bavíme, pretože v zmysle zákona
ak by bol  podaný riadny protest  voči  tomu,  voči  čomu podaný byť  môže,  tak  orgán
ktorému je doručený buď vyhovie, alebo nevyhovie. Takže tam nie je povinnosť vždy
tomu protestu vyhovieť – to je alternatíva A.



My tu máme však alternatívu B – kedy my máme za to,  že prokuratúra vôbec nemá
v kompetencii  o týchto veciach vôbec rozhodovať. Uviedla,  že oni majú určité právne
dôvody, prečo si myslíme, že vôbec prokuratúra zasahovať v týchto veciach nemá a nemá
vôbec  kompetenciu  vplývať  na  kompetenciu  primátora.  Navyše  v proteste  sa
prokurátorka odvoláva na to, že  v zmysle zákona o obecnom zriadení platí, že riaditeľa
menuje, alebo odvoláva zastupiteľstvo na návrh primátora. Uviedla, že sú tu určite širšie
súvislosti ako len, že bol vydaný protest prokurátora. Pokiaľ relevantný subjekt, alebo
orgán povie, že prokuratúra môže v tomto konať, tak to budeme rešpektovať, ale v tomto
štádiu si myslí, že by mohol byť rešpektovaný názor vedenia mesta. 
Poslanec Petrovič  -    v prípade,  že prokuratúra zažalovala  Mesto,  ktoré by prípadne
prehralo tento spor,  je vedenie  mesta  ochotné zobrať plnú zodpovednosť na seba za
prípadné škody?
JUDr. Vozárová –  uviedla,  že toto je  hypotetická otázka,  ku ktorej sa naozaj nevie
vyjadriť. To je ako keby sa ona opýtala poslancov, či si chcú zobrať zodpovednosť za ich
rozhodnutia,  ktoré  ovplyvňujú  chod  tohto  mesta,  ktoré  sa  týkajú  financovania  tohto
mesta, ktoré sa týkajú nakladania s podnikmi. Vezmete si Vy na seba zodpovednosť??
Poslanec Husár  - sa opýtal JUDr. Ing. Cimráka, že či spoločnosť založená 01.01.204 s
príznačným  názvom  MNZM  s.r.o.,   bola  založená  za  účelom  zobrať  do  prenájmu
mestskú nemocnicu ?
JUDr. Ing. Cimrák – potvrdil informáciu.

Počas rokovania o tomto bode prišli na rokovanie MsZ poslankyňa Uhrinová, Babocká
a poslanec Hollý.

Primátor mesta  – navrhol  ukončenie  diskusie  a  požiadal  poslancov o hlasovanie za
uznesenie, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania
Za: 1 (Škvarenina)
Proti: 1 (Lisý)
Zdržali sa: 2 (Babocká, Hritz)
Nehlasovali:  12  (Rumanko,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Petrovič,
Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Vicianová,)

Zástupca primátora, poslanec Škvarenina -   upozornil  kolegov poslancov,  že tento
zámer  mali  zobrať  na  vedomie,  lebo  s informáciami  boli  všetci  oboznámení.  Takže
nerozumie postoju, že som proti braniu na vedomie, keď som o tom informovaný.  
Primátor mesta -  skonštatoval, že väčšina nehlasovala a opýtal sa  či nemajú poslanci
vlastný názor?
Primátor  mesta    skonštatoval,    že  poslanci  Mestského  zastupiteľstva  nezobrali
predloženú informáciu na vedomie.



K     bodu 23
Návrh na spolufinancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov (materiál č. 15)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Mgr. Ďuráčeka,  povereného  riaditeľa
Mestského strediska kultúry a športu, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Ďuráček -  podal prítomným bližšie informácie na základe materiálu č. 15, ktorý
bol  prerokovaný  a odporučený  Finančnou  komisiou  dňa  6.2.2014   ako  aj  Komisiou
mládeže, školstva, kultúry a športu.  Následne prečítal dôvodovú správu k predloženému
návrhu. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Prednosta MsÚ -   upozornil prítomných, že premietané uznesenie je upravené oproti
pôvodnému, ktoré dostali poslanci MsZ  v materiáloch tak, ako si to vyžaduje projekt.
Poprosil prítomných poslancov, aby sa riadili tým, ktoré je premietané.
Poslanec Hollý -  sa opýtal či táto digitalizácia sa bude dať použiť aj na letné kino, čiže
premietanie na amfiteátri.
Mgr. Ďuráček -  odpovedal, že nie. 
Poslanec  Madola  -   sa  opýtal  či  v pôvodnom  znení  uznesenia  nebol  spomenutá  aj
pôžička. 
Ing.  Szobiová  -   uviedla,  že  k pôžičke  sa  ešte  v budúcnosti  vrátime.  Keď  bude
výberovým konaním vybratá  firma  a bude  sa  vedieť  presná  suma,  ktorá  bude  mestu
chýbať, následne mesto požiada audiovizuálny fond o pôžičku, ktorej výšku sumy ešte
nevieme.  Suma,  ktorá  bola  uvedená  je  len  predpokladaná,  ale  my  potrebujeme  mať
uznesením, ktoré bude mať presnú štruktúru schválenú konkrétnu sumu.
Poslanec Husár -  sa opýtal, či na interiér, ktorý sa plánuje prerábať bude  zobratý  ďalší
úver. 
Ing. Szobiová – uviedla, že v súčasnej dobe sa k tomuto vyjadriť nevieme, nakoľko musí
najskôr prebehnúť kalkulácia.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  15 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hollý,  Hritz,  Lisý,
Rumanko, Šepták, Chládek, Uhrinová, Husár, Madola, Babocká)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovala: 1 (Vicianová)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta prerušil rokovanie a vyhlásil prestávku na 20 minút.



K     bodu 24
Návrh  na  predĺženie  aktualizácie  Programu hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja
Mesta Zlaté Moravce do konca roka 2014 (materiál č. 16)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a následne  požiadal  Ing.  Košúta,  vedúceho
oddelenia projektov a propagácie mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Košút -  podal prítomným informácie na základe materiálu č. 16.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  16 (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Rumanko,
Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Hritz, Lisý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 25
Návrh  na  schválenie  záväzku  pre  získanie  dotácie  na  územnoplánovaciu
dokumentáciu  z rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (materiál č. 17)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Košúta,  vedúceho  oddelenia
projektov a propagácie mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Košút -  podal prítomným informácie na základe materiálu č. 17.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  16 (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Petrovič,
Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Hritz, Lisý, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 26
Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej
škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej  pôsobnosti
Mesta  Zlaté  Moravce (materiál č. 18)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Mgr.  Mareka  Horváta,  aby  podal
informáciu k predloženému návrhu.
Mgr. Marek  Horvát – informoval prítomných na základe materiálu č.18

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  16 (Škvarenina,  Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hollý,  Vicianová,  Hritz,
Lisý, Rumanko, Šepták, Chládek, Uhrinová, Husár, Madola, Babocká) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 27 
Návrh  na  schválenie  prevodu  mestských  pozemkov  v katastrálnom  území  Zlaté
Moravce  pod garážami  na Nábreží  za  majerom  pre  Ing.  Pavla  Kociana,  Pavla
Bachana,  Ing.  Antona  Páleníka,  Mgr.  Vladimíra  Ďatku,  Ing.  Ericha  Eckhardta
a Silvestra Žiačka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov (materiál č. 19)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing. Kmeťa,  referenta  pre  stavebné
konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť – informoval prítomných na základe dôvodovej správy,  materiál č. 19

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  15 (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Rumanko,  Lisý,
Hritz, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Husár)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 28 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom –
pozemok Katastra nehnuteľností registra „E“ parcelné číslo 1797 o výmere 104 m2,
v kultúre  orná  pôda,  zapísaného  v katastrálnom  území  Zlaté  Moravce  v Liste
vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele polovina.(materiál č. 20)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a   požiadal  Ing.  Kmeťa,  referenta  pre  stavebné
konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť  – informoval prítomných na základe materiálu č.20

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  16 (Babocká,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Škvarenina,  Chládek,  Šepták,  Rumanko,
Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Hritz, Lisý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 29
Návrh  na  zrušenie  uznesenia  číslo  638/2013  z  26.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013 (materiál č. 21) 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a   požiadal  Ing.  Kmeťa,  referenta  pre  stavebné
konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť  – informoval prítomných na základe materiálu č.21

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez  príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  16 (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Rumanko,
Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Hritz, Lisý, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.



K     bodu 30
Návrh na schválenie   predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce -
 stavby  súpisné  číslo  3537   nefunkčná   „Výmenníková  stanica“  a súvisiacich
pozemkov na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže (materiál č. 22)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a   požiadal  Ing.  Kmeťa,  referenta  pre  stavebné
konanie a správu majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť  –  informoval  prítomných o tomto návrhu na základe dôvodovej správy ,
materiál č.22

Primátor  mesta  –  otvoril  diskusiu  k bodu  rokovania  a upozornil  prítomných,  že  na
plátne je premietaná vizualizácia rekonštrukcie tejto budovy na reštauráciu. 

Bez príspevku.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:
Za:  13 (Petrovič,  Klučiar,  Dubajová,  Tonkovič,  Hollý,  Hritz,  Lisý,  Madola,  Husár,
Uhrinová, Chládek, Šepták, Rumanko)
Proti: 1 (Škvarenina)
Zdržali sa: 1 (Babocká)
Nehlasoval: 1 ( Vicianová)
Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 31
Informácia „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“ 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada odporučila zaradiť takýto bod rokovania na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Následne sa prihovoril k prítomným v tomto znení: 

Vážení spoluobčania, vážené mestské zastupiteľstvo!

V súvislosti  s medializovanými  informáciami  týkajúcimi  sa  zámeru  na  energetické
zhodnocovanie plastov v našom meste musím veci uviesť na pravú mieru.
Som  veľmi  sklamaný  tým,  ako  investor  a  aj  niektoré  médiá  zavádzajú  verejnosť
a prekrúcajú fakty. 
Verejne  tu  vyhlasujem,  že  som  nikdy  investorovi  nedal  žiadne  súhlasné  stanovisko
k zámeru spaľovania plastov v našom meste, tak ako to on verejne prezentuje. Nie je to
pravda!  Jediné  stanovisko,  ktoré  v tejto  veci  bolo  mestským  úradom  vydané  je,  že
umiestnenie  energetického  zdroja  v časti  priemyselného  parku  nie  je  v rozpore
s územným  plánom  mesta.  To  je  všetko.  Avšak  takéto  stanovisko  nemôže  nikto
považovať za súhlas s umiestnením spaľovne odpadov. A teda v tomto smere ide o čisté
zavádzanie verejnosti a diskreditáciu mojej osoby.



Taktiež musím ešte zopakovať to, čo som uviedol aj na minulom zastupiteľstve. Investor
nikdy mesto ani mňa neinformoval, že má zámer v meste spaľovať plasty a tak vyrábať
energiu. Hovorilo sa o štiepke alebo iba všeobecne o tom, že by sa mala v Moravciach
produkovať energia.  Keď však investor  uviedol,  že chce energiu vyrábať spaľovaním
plastov,  rázne  som toto  odmietol  a viac  sme  sa  o tomto  nebavili.  Teda  vôbec  nie  je
pravdou to,  čo sa hovorí,  že som mal s investorom o spaľovaní  plastov v Moravciach
opakovane rokovať.  Tento zámer som hneď ako som sa o ňom dozvedel, rázne odmietol.

Ďalej chcem uviesť, že potom ako som sa dozvedel, že sa v Moravciach majú spaľovať
plasty,  urobil  som všetko pre to,  aby sa tu takáto činnosť nerealizovala.  Oslovil  som
všetky dotknuté štátne inštitúcie, ako aj prezidenta SR a úrad vlády, aby podporili snahu
mesta  proti  tomuto  škodlivému  zámeru.  Taktiež  som  za  podpory  našich  občanov
zorganizoval  protestnú  akciu  pred  Ministerstvom  životného  prostredia.  Ďalej  všetky
dostupné informácie týkajúce sa tejto veci zverejňujeme na našich webových stránkach.

 Som rád, že moja snaha prináša aj svoje ovocie. Dnes v dopoludňajších hodinách mi
bolo  z kancelárie  prezidenta  Slovenskej  republiky  oznámené,  že  aj  pán  prezident  sa
stotožnil  s našim zamietavým postojom a vydá stanovisko, ktorým podporí naše kroky
proti spaľovni odpadov v  meste a ktorým sa osobne obráti v tejto veci na ministerstvo
životného prostredia.
Opätovne  chcem  všetkých  ubezpečiť,  že  som  zásadne  proti  takémuto  zámeru
a spaľovanie plastov v Moravciach nikdy nepodporím.

Ďalej  by  som  Vás  rád  informoval  o rokovaní,  ktoré  sa  uskutočnilo  v utorok  na
ministerstve  životného prostredia.  Podrobné informácie  nájdete  tiež  na našej  webovej
stránke. 

Primátor mesta -  následne požiadal JUDr. Vozárovú, aby teraz aspoň stručne priblížila,
čo bolo predmetom tohto rokovania a čo nás ďalej v procese posudzovania tohto zámeru
čaká.
JUDr.  Vozárová  –  uviedla,  že  v priebehu  dnešného dňa  mesto  dalo   na  internetovú
stránku  správu  čo  bolo  predmetom  rokovania  utorkového  stretnutia  na  Ministerstve
životného  prostredia.  Takže  v prípade  záujmu  podrobnosti  sú  zverejnené  tam.  Teraz
aspoň v stručnosti uvedie predmet utorkového rokovania, čo bolo prehodnotenie rozsahu
hodnotenia  navrhovanej  činnosti  toho energetického  zhodnocovania  plastov  v Zlatých
Moravciach.  Uviedla,  že  vlastne  išlo  o to,  že  v rámci  tohto  prerokovania  sme  boli
informovaní  o tom,  aké  všetky  stanoviská  k tomuto  zámeru  boli  doručené  zo  strany
dotknutých orgánov a verejnosti. Uviedla, že bolo ich veľa, ale v stručnosti by spomenula
aspoň niektoré. Pripomienky k tomuto zámeru okrem mesta a našich obyvateľov podali
a Ministerstvo  životného  prostredia  –  odbor  odpadové  hospodárstvo,  odbor  ochrany
ovzdušia, Nitriansky samosprávny kraj, Okresný úrad Nitra – oddelenie štátnej správy
vôd, Okresný úrad Zlaté  Moravce Odbor  starostlivosti  o životného prostredie,  Štátna



správa  o ochrane   ovzdušia,  Štátna  vodná  správa,  Štátna  správa  odpadového
hospodárstva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská inšpekcia. Zo strany
verejnosti bolo podaných až 76 negatívnych stanovísk. Ministerstvo sa všetkými týmito
stanoviskami  zaoberalo,  muselo  ich  vyhodnotiť  a zosumarizovať  do  určitých  bodov
a podmienok,  ktoré  bude  musieť  investor  doplniť  respektíve  vysvetliť  v rámci  toho
svojho zámeru.  V súčasnosti  čakáme kedy zo strany Ministerstva nám budú doručené
presné  špecifikácie  znenia  podmienok  a ďalších  úloh,  ktoré  má  investor  doplniť.  Na
tomto rokovaní  bolo prerokovaných  približne  50 požiadaviek  a sú to  aj  požiadavky,
ktoré vyplynuli  vlastne aj zo stanoviska mesta ako aj zo stanovísk  obyvateľov mesta
Zlaté Moravce,  ktoré Ste prezentovali  aj na poslednom Mestskom zastupiteľstve.  Ako
príklad  uviedla  :  špecifikácia  vstupných surovín do zariadenia,  zabezpečenie  kontroly
zloženia vstupných surovín, investor bude musieť potrebu dovozu odpadu zo zahraničia,
bude  musieť  doložiť  certifikát  zhody  výrobkov  na  produkty  vyrobené  technológiou
termokatalytickej  depolymerizácie  zo  zmesi  odpadov,  uviesť  praxou  verifikované
parametre vyčisteného štiepneho plynu a štiepneho oleja, identifikovať miesto, kde bude
vysýpaný  koks,  definovať  všetky  výstupy  z procesov  a upresniť  nakladanie  s nimi,
upresniť  kde  sa  budú  likvidovať  toxické  a škodlivé  odpady,  bližšie  musí  analyzovať
možný únik škodlivých látok zo skladových priestorov a analyzovať vhodné opatrenia
zabraňujúce tomuto javu. Dodala, že čo bolo najviac prízvukované bude musieť bližšie
popísať  princíp  kogenerácie   a prepracovať  a doplniť  štúdie predložené  k zámeru  a to
hlavne  emisno-technologická,  hluková,  imisno-prenosová  a zhodnotenie  zdravotných
dokladov.  Samozrejme  celý   definitívny  rozsah  týchto  požiadaviek  bude  doručený
oficiálnou cestou a mesto bude povinné o tomto informovať verejnosť, takže tam si budú
môcť občania prečítať čo bude musieť investor doplniť. 
Na základe tohto rozsahu hodnotenia investor by mal predložiť doplnený zámer a správu
k jeho  zámeru,  na  základe  čoho  vlastne  v rámci  ďalších  procesov  by  mal  vyjsť
z Ministerstva  životného  prostredia  výstup,  či  túto  činnosť  odporúča,  alebo  nie.
Ministerstvo  vedenie  mesta  informovalo,  že  momentálne   nemá  v kompetencii  tento
proces zastaviť a tento zámer zamietnuť. Vyjadrili sa , že oni sa budú vyjadrovať len či
odporúčajú, alebo neodporúčajú tento zámer v Zlatých Moravciach. Ďalej dodala, že tiež
boli informovaní o tom, že sa viedla diskusia na úrovni štátnych orgánov, že kto bude
povoľovacím orgánom  v tejto  veci,  či  to  bude  Inšpekcia  životného  prostredia,  alebo
Stavebný úrad, ktorým je vlastne Mesto. Na záver uviedla, že Inštitúcie sa už dohodli
a bolo nám oznámené, že vzhľadom na rozsah povoľovacej činnosti bude povoľovacím
orgánom bude Stavebný úrad, čiže Mesto Zlaté Moravce.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec  Husár  -   informoval,  že  sa  mu  dostal  do  ruky  materiál,  kde  je  zoznam
dotknutých zamestnávateľov s počtom zamestnancov, ktorí sídlia v blízkosti spoločnosti
WFF  Drevotes,  spol.  s.r.o.,  ktorá  plánuje  realizovať  investičný  zámer  „Energetické
zhodnocovanie  plastov  –  Zlaté  Moravce.  Je  tam uvedených  spolu  desať  spoločností:
Secop s.r.o, Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., Vion a.s., Danfos spol. s.r.o, KTL ZM a.s.,



AXON Central  Europe s.r.o.,  HP Strojárne spol.  s.r.o.,  NPLS s.r.o.,  Estamp Slovakia
s.r.o., Vodrážka s.r.o.,  spolu  s počtom 2 145 zamestnancov. 
Uviedol,  že  v tejto  veci  sa  iniciuje  Ing.  Marián  Orság,  ktorý  hovoril  so  zástupcami
dotknutých  firiem,  ktorí  sa  vyjadrili,  že  majú  zamietavé  stanovisko  k tomuto
investičnému  zámeru.  Jednoznačne  nesúhlasia  s umiestnením  predmetnej  technológie,
z dôvodov   negatívnych  dopadov  na  zdravie,  všeobecné  zníženie  hodnoty  pozemkov
a nehnuteľností.  Uvedené  je  aj,  že  v dotknutom  území  okrem  iného  sa  nachádzajú
športové  areály  regionálneho  a medzinárodného  významu,  oddychové  zóny  pre
zamestnancov celého priemyselného areálu.
Uviedol, že aj toto môže použiť pán primátor ako podporný materiál. 
Primátor mesta -   uviedol, že o tomto má informácie, nakoľko s pánom Orságom mal
pracovné  stretnutie,  kde  sa  o tejto  problematike  rozprávali  a dohodli  sa,  že  podporia
Mesto proti tomuto zámeru.  Následne uviedol, že je veľmi povďačný všetkým, ktorí sa
k tomuto pridali.
Poslanec Husár -   uviedol,  že Mesto síce vydalo zamietavé stanovisko proti  zámeru
Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce, ale jemu v tom stanovisku chýbali
podporné veci, ktoré majú veľký vplyv na rozhodovanie orgánov v štátnej správe a to, že
tam nie je vôbec spomenuté, že poslanci MsZ zásadne nesúhlasili s týmto zámerom, nie
je tam spomenutá petícia, ktorú občiansky aktivisti a petičný výbor zorganizovali,  toto
v tomto stanovisku nie je uvedené, čo ho mrzí, lebo tá aktivita občanov bola veľká.
JUDr. Vozárová -  sa vyjadrila, že čo sa týka  pripomienok vplyvu investície na hodnotu
nehnuteľností  v Zlatých  Moravciach,  vplyvu  na  zdravie  zamestnancov  zamestnaných
v priemyselnom  parku,  budú  obsiahnuté  aj  v rámci  stanovísk,  ktoré  boli  doručené
Ministerstvu a investor bude musieť tieto veci dopracovať a doplniť. Ďalej uviedla, že čo
sa týka petície, Mesto posielalo stanovisko v utorok 04.02.2013 a petícia bola petičným
výborom  Mestu  doručená  až  na  druhý  deň.  Uznala,  že  túto  skutočnosť  tam  mohla
spomenúť a podotkla, že o petícii sa rozprávali aj na rokovaní s Ministerstvom životného
prostredia, kde diskutovali o tom, ako najlepšie  petíciu využiť v prospech nášho zámeru.
Dnešným dňom bola  petícia  odstúpená Ministerstvu  životného  prostredia  ako orgánu
príslušnému na jej  vybavenie a Ministerstvo vlastne v rámci rozhodovania túto petíciu
pripojí k ostatným stanoviskám, ktoré im boli doručené a pri rozhodovaní bude prihliadať
aj na ňu, ktorá je podľa jej názoru v tomto smere veľmi významná. 
Poslanec Šepták -  uviedol, že touto cestou by sa chcel poďakovať občanom a petičnému
výboru,  ktorý sa zaktivizoval  včas,  dovolí  si  povedať,  že  skôr  ako poslanci  a Mesto,
pretože rozprúdil veci tak, že sa začali  riešiť a robiť protiopatrenia. Táto vďaka patrí aj
podnikateľom, ktorí sa tiež aktivizujú voči tomuto zámeru a zostáva veriť, že to všetci
dotiahneme do úspešného konca. 
Poslanec Madola -   je toho názoru, že všetci ktorí tu sedia sú proti tomuto zámeru, takže
je na nás všetkých, aby sme vymysleli niečo, čo skutočne tomuto zámeru zabráni. Vie, že
aj zo strany občanov, dobrovoľníkov, odbornej verejnosti, ktorá tu dnes možno sedí boli
nejaké návrhy a kroky, ktoré by mesto malo urobiť, aby sme zabránili realizácii zámeru,
preto  prítomných  požiadal,  ak  má  niekto  nejaké  stanovisko,  ktoré  by  mestu  mohlo
pomôcť, aby vystúpil a mal šancu  o ňom porozprávať. Na mysli má vecné argumenty,



ktoré  by pomohli  a ešte  raz  vyzval  prítomných,  s tým že  ich  ubezpečil,  že  slovo im
udelené určite bude.
Poslanec Husár -   uviedol, že v záväzných regulátoroch nie je bližšie vyšpecifikovaný
územný plán a navrhol, či by toto nemohlo spolu s poslancami MsZ riešiť a to zmenami
a dodatkami k územnému plánu, aby sa výstavbe toho energetického zariadenia nemohla
realizovať z dôvodu, že nebude v súlade so špecifikáciou toho územia. Jeho názorom je,
že toto by bolo jedno z možných riešení, aby sme včas tomu celému zabránili.
Primátor mesta -   uviedol,  že vedenie mesta  je toho istého názoru a návrh takéhoto
spôsobu riešenia má nachystaný v bode rôzne.
 
Primátor mesta  – požiadal  poslancov o hlasovanie za uznesenie,  že poslancom MsZ
bola informácia daná na vedomie :
Za: 16 (Petrovič, Klučiar, Dubajová, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Hritz, Lisý, Rumanko,
Šepták, Chládek, Uhrinová, Husár, Madola, Babocká,  Škvarenina)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predložená  informácia  bola  daná  na  vedomie
poslancom MsZ.

K     bodu 32
Vystúpenia občanov
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo.

MVDr.  Balážová –  požiadala  o ucelené  informácie,  čo  sa  týka  petičných  hárkov.
Uviedla,  že do 05.02.  mali  možnosť  odovzdať  petičné  hárky,  mesto  svoje vyjadrenie
zaslalo 04.02.2014, čo je podľa jej názoru postupovalo veľmi neštandardným spôsobom,
nakoľko podľa zistení má mesto čakať na vyjadrenie verejnosti, takže je neštandardné, že
stanovisko mesta bolo zaslané bez zapracovania nesúhlasu verejnosti. Ďalej uviedla, že
11.02.  ešte  Ministerstvo  nemalo  žiadne  stanovisko  a oficiálne  nevedeli  o  petícii
obyvateľov, k čomu má  aj e-mail, kde je uvedené akým spôsobom sa má petícia doručiť.
Dňa 18.02. 2014 o 7,40 hod. zaniesla žiadosť Petičného výboru na zaslanie nesúhlasného
stanoviska občanov, tak by sa chcela spýtať, kedy to bude vybavené, komu sa poslalo
nesúhlasné stanovisko občanov.
JUDr. Vozárová -  uviedla, že  stanovisko mesta bolo doručené presne na adresu, ktorá
na to bola určená, to znamená na Ministerstvo životného prostredia sme 04.02. odoslali e-
mailom ako aj faxom stanovisko mesta, ktoré je zverejnené aj na internete.
MVDr. Balážová – skonštatovala, že v tomto stanovisku nebolo vyjadrenie, nesúhlasu
občanov, tak  žiada odpoveď,  kedy toto bolo zaslané.
JUDr.  Vozárová  -   uviedla,  že   zákon  hovorí  o tom,  že   osobitne  reaguje  Mesto
a osobitne  Verejnosť.  Uviedla,  že  keď pri  rozhovore  s pani  Balážovou  na  Mestskom
úrade, chápala situáciu tak, že petíciu si rieši petičný výbor po svojej línii.
MVDr. Balážová –  uviedla, že petícia bola adresovaná primátorovi mesta, na základe
toho, má komunikáciu z ministerstva, ktoré jej píše, že občania nemôžu petíciu odovzdať
na Mesto, petíciu má poslať ich zástupca na Ministerstvo životného prostredia. 



JUDr. Vozárová -   sa opýtala, prečo ju teda nezaslali na Ministerstvo. Ďalej dodala, že
18.02.2014 keď sa s primátorom mesta zúčastnila  pracovného stretnutia  o prerokovaní
uvedeného zámeru sa na Ministerstve kde sa pýtala kompetentných, že kto bude petíciu
vybavovať  a dohodli  sa,  že  bude  najlepšie  keď  originál  petície  bude  odstúpený
Ministerstvu životného prostredia ako orgánu príslušnému na vybavenie, aby petícia mala
opodstatnenie a silu.
MVDr. Balážová – sa opýtala kedy konkrétne bola petícia odoslaná.
JUDr. Vozárová -   odpovedala, že dnes.
MVDr.  Balážová –  sa  ohradila  tým,  že  v novinách,  ktoré  boli  distribuované  bolo
uvedené, že pán primátor bol osobne 06.02. na Ministerstve odovzdať petíciu.
JUDr.  Vozárová  -   uviedla,  že  primátor  mesta  bol  na  Ministerstve  na  protest  proti
tomuto zámeru  a nikto z petičného výboru, nakoľko sme Vás oslovili, nemal záujem ísť
osobne s pánom primátorom do Bratislavy.
Primátor mesta -  uviedol, že osobne hovoril s pani Balážovou, ktorá odmietla zúčastniť
sa protestu, že ešte nie je na to čas.  Na druhej strane sa zúčastnila rokovania s ministrom
Životného prostredia bez toho, aby ho aspoň informovala, že v tejto veci ide niečo riešiť
deň pred plánovaným protestom.
MVDr.  Balážová –  sa  ohradila,  že  v Bratislave  bola  na  pozvanie  pána  ministra
a následne si s primátorom mesta vymenili názory ohľadne predmetnej problematiky.
Ďalej požiadala primátora mesta o vyjadrenie, že nakoľko vie, že Mesto vydalo v roku
2011  stanovisko,  kde  bolo  napísané,  že  územný  plán  je  v súlade   s energetickým
zariadením,  chce  sa  opýtať,  či  je  momentálne  v súlade  s územným  plánom  tento
energetický zámer s plastmi. 
Primátor mesta -  uviedol, že s investormi rokoval len o štiepke a o spaľovaní plastov sa
zmienili asi pred mesiacom iba raz, kedy sa vyjadril proti tomuto zámeru a vyhodil ich
z kancelárie.  O   informáciu  ohľadom územného  plánu  požiadal  Ing.  Mesároša  a Bc.
Nociara. 
Ing. Mesároš -  uviedol, že  súčasný územným plán nebráni takémuto zámeru, ale je tu
ešte druhá vec a to účel využitia budovy zapísaný v katastri, ktorý je úplne iný, ten je na
charakter  priemyselnej  výroby.  To  znamená,  že  spoločnosť  bude  musieť  požiadať
Stavebný úrad o zmenu účelu využitia budovy a tam stanoviská mesta budú jasné, ale
zároveň podotýka, že zákonné, Stavebný úrad prihliadne na všetky podnety od občanov
ako aj od podnikov, zároveň však musí prihliadať  aj na firmu, ktorá si tento zámer dala
robiť,  lebo vydané rozhodnutie   musí  byť  zákonné a odborne stanovené,  aby firma si
nemohla v budúcnosti požiadať o náhradu škody spôsobenej zmarením zámeru.
Následne  dodal,  že  zatiaľ  táto  firma  o zmenu  účelu  stavby  nepožiadala.  Požiadala
o odstránenie  časti  stavby,  ktorá  je  v zlom technickom stave  a ktorá  mesto  k ničomu
nezaväzuje. Toto konanie bolo prerušené z dôvodu nedostatkov pri podaní. Uviedol, že
túto vec stále monitorujú a na meste prebiehajú kroky, ktoré majú túto záležitosť pod
kontrolou či už odborne, alebo právne.

Následne  zo  strany  MVDr.  Balážovej  bola  otázka,  či  búracie  povolenie  pokračuje.
Odpovedané  bolo,  že  áno,  ale  mesto  toto  konanie  nezaväzuje  k ďalšiemu  kroku,  že
automaticky  majú  nárok  na  to,  aby  dostali  povolenie  na  zmenu  účelu  využívania.
Požiadavka je len na odstránenie časti stavby kvôli zlému technickému stavu, ktorý je



skutočne zlý, kde  Stavebný úrad bude musieť postupovať podľa Stavebného zákonu, aby
nevznikli škody, že sme niekomu niečo zmarili.
Bc. Nociar   - sa k uvedenej veci vyjadril, že by rád prečítal žiadosť, ktorú podala táto
spoločnosť. Bola to žiadosť o vydanie stanoviska. V žiadosti je uvedené, že nás žiadajú
o vydanie  súhlasného  stanoviska  na  umiestnenie  energetického  zdroja  kogeneračnej
jednotky  o výkone 6 x 3,9  megabajtov v časti priemyselného parku ....atď.
Toto  bola  žiadosť  spoločnosti,  kde  ak  dobre  číta  sa  nehovorilo  o spaľovaní  plastov.
Vyjadrením Mesta na túto žiadosť bolo, že  navrhovaný investičný zámer nie je v rozpore
s územným plánom. Dodal, že Mesto sa inak vyjadriť ani nemohlo. Upozornil na to, že
v odpovedi  bolo  uvedené,  že  toto  vyjadrenie  nenahrádza  Rozhodnutie  o umiestnení
stavby ako aj Stavebné povolenie. Toto je jediné vyjadrenie, ktoré mesto dalo, žiadne iné
nebolo vydané.
Primátor mesta -   uviedol,  že  dúfa že  občanom sú už   dostatočne  vysvetlené  fakty
a obvinenia typu, že Mesto  nekonalo, alebo konalo  neskoro, a už nebudú pokračovať
fámy, ktoré nie sú pravdivé. Súhlasné stanovisko nikdy nikomu na to nedal, a ani nedá,
čo verejne prehlásil už niekoľkokrát.
Pán Martinec – uviedol, že by chcel upozorniť na to, že vedenie mesta nekoná celkom
kompetentne. Uviedol, že pred mesiacom na MsZ žiadal, aby do uznesenia bolo zahrnuté,
že nepovolíme zmenu účelu stavby, čo bolo odmietnuté. Upozornil na to, že 25.11.2011
bol na MsÚ v Zlatých Moravciach pán Senárik a predložil žiadosť, na ktorú v ten istý deň
dostal odpoveď. Uviedol, že netvrdí , že sa nehovorilo o štiepke, ale v ten deň odišiel
z mesta  so stanoviskom, že navrhovaný investičný zámer nie je v rozpore s územným
plánom. Dodal, že spomínané tu bolo, že nás to nezaväzuje povoliť  zmenu účelu stavby,
ale on sa pýta, aký zákonný prvok má mesto k tomu, aby túto zmenu zamietlo, keď už raz
sa napísalo, že zámer je  v súlade s územným plánom?
Ing. Mesároš -  uviedol, že kým nemá spoločnosť v rukách papier o zmene účelu stavby,
nemôže  ju  využívať.  Musia  sa  rozlíšiť  dve  veci:  najskôr  bol  nejaký  nedefinovaný
investičný  zámer  a potom  je  to  už  priame  reálne  posúdenie  účelu  užívania  stavby.
Uviedol,  že  Stavebný  úrad  bude  posudzovať  všetky  kritéria  a to  aj  to,  či  je  stavba
v súlade, alebo v rozpore s verejným záujmom. 
Bc. Nociar – uviedol, že 25.11.2011 táto spoločnosť podala niekoľko žiadostí, kde bola
žiadosť dávaná na úplne inú spoločnosť, nie na UNITED MORE. Žiadosť bola daná na
spoločnosť  Rentals  a nebol  to  žiadny  súhlas.  Mesto  vydalo  vyjadrenie,  že  uvedený
podotýka zámer, nie je v rozpore s Územným plánom. Tam nebolo uvedené stanovisko,
že súhlasíme, alebo nesúhlasíme.
Ešte sa  nič nedeje, nie je vydané územné rozhodnutie, nie je vydané Stavebné povolenie,
nie  je  vydaná  zmena  užívania  stavby.  K podanej  žiadosti  sa  muselo  mesto  vyjadriť
zákonne. Ďalej dodal, že vedenie mesta neustále rokuje aj s Ministerstvom, kde vyžadujú
právne kroky, nie vyjadrenie, že mne sa to nepáči a nechcem aby to tam bolo, toto nie je
pre nich argument.  Argumentovať musia zákonmi, normami, odbornými vyjadreniami. 
 Občan  -   sa vyjadril,  že doteraz tu počúvali  o tom ako sa rokovalo na ministerstve
a vymenovali  sa podmienky,  aké musí firma splniť. Vôbec sa nerokovalo v zmysle či
áno, alebo nie, len  o tom, že ak  firma chce tu mať  prevádzku, tak čo musí doložiť.
Môže  sa  stať,  že  firma  doloží  schvaľujúcemu  orgánu  všetky  potrebné   dokumenty
a nemusia mať schválenú ani zmenu účelu stavby, ale požiadajú o výstavbu novej stavby
v  priemyselnom parku, nakoľko budú vlastníkmi pozemku. Opýtal sa :Keď  predložia



všetky potrebné dokumenty a mesto bude musieť rozhodnúť zákonne, aké  právo bude
mať pán primátor toto nepodpísať. Uviedol, že chce vedieť zákonný dôvod, prečo  sa im
to neschváli.  Dodal,  že prečo zastupiteľstvo a vedenie mesta  nepožiada obstarávateľa,
ktorý robil územný plán o zmenu územného plánu, aby tam toto bolo vylúčené.
 Primátor mesta -  uviedol, že počas zastupiteľstva už avizoval, že v bode Rôzne bude
podávať  návrh,  ktorý  bude  takéhoto  charakteru.  Prítomných  ubezpečil,  že  sú  naozaj
pripravení a nech počkajú do bodu Rôzne.
Poslanec Hollý -  uviedol, že troška ho zarazilo, že petícia bola zaslaná na Ministerstvo
až  dnes,  ale  každé  konanie  či  už  bude  územné,  stavebné  atď.  vyžaduje  vyjadrenie
účastníkov  konania,  ktoré  je  dôležité.  Ako  sme  aj  dnes  počuli,  tak  všetci  dotknutí
zamestnávatelia,  ktorí  sídlia  v priemyselnom  parku,  vyjadrili  nesúhlasné  stanovisko
k tomuto zámeru. Jeho názorom je, že Stavebný úrad nemôže dať súhlasné stanovisko
pokiaľ  nebude vyvrátené  nesúhlasné stanovisko aj  dotknutých firiem.  Ďalej  dodal,  že
hlavným  argumentom  pre  zastavenie  stavby   by  malo  byť  zhoršovanie  životného
prostredia. 
Uviedol, že útočiť na seba nemá zmyslel.
Pán Martinec –  navrhol,  aby sa prejav vôle poslaneckého zboru preniesol  a schválil
uznesením a to prijatím  takého uznesenia, že nové podnikateľské subjekty nebudú mať
šancu ukladať popol a tuhý odpad na miestne smetisko. Ďalej  navrhol uznesenie, kde by
sa malo zapojiť v rámci odpadového hospodárstva regiónu aj vyjadrenie VÚC,  či je toto
v súlade s rozvojom regiónu stavať takéto zariadenie v intraviláne Mesta Zlaté Moravce,
snáď by nám takýmto návrhom VÚC mohlo pomôcť a podporiť nás.
 MUDr.  Sýkora -   sa  vyjadril  k nemocnici  a vyjadril  svoje výhrady voči  doterajším
riaditeľom, ktorí podľa jeho názoru viedli nemocnicu len do straty. Ďalej uviedol svoje
výhrady voči tomu, že nemocnicu vedie kto nemá lekárske vzdelanie a je zásadne proti
tomu, aby nemocnica sa dávala do súkromných rúk. 
Poslanec  Madola  –  poďakoval  pánovi  Martincovi  za  myšlienku  a navrhol,  že  do
najbližšieho  zastupiteľstva  by sa  mohlo  pripraviť  nové VZN respektíve  oprava  VZN
ohľadom odpadov. Dodal, že ohraničenie na nových žiadnych asi nie je to najsprávnejšie,
možno  ohraničenie  objemu,  by  bolo  správnejšie,  aby  sa  nelikvidovali  noví  malí
živnostníci.
Poslanec  Husár  -   uviedol,  že  sa  mu  do  rúk  dostalo  ohľadne  spaľovania  plastov
rozhodnutie  z Ministerstva  hospodárstva  a výstavby  Slovenskej  republiky  zo  dňa
11.12.2013,  kde  je  uvedené,  že  Ministerstvo   vydáva  osvedčene  na  výstavbu
energetického zariadenia KGJ Zlaté Moravce 5-3,999 MW, ktorého primárnym zdrojom
je  štiepny  (pyrolízny)  plyn.  V odôvodnení  bolo  uvedené,  že  spoločnosť  WFF
DREVOTES,  spol.  s.r.o.,  požiadala  Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,
sekcia  energetiky  o zmenu  primárneho  zdroja  z avizovanej  drevnej  biomasy  ako
primárnej vstupnej suroviny na štiepny (pyrolízny ) plyn.  Opýtal sa či vedenie miesta
vedelo o tomto rozhodnutí, proti ktorému by sa dalo odvolať do 15 dní. 
Primátor mesta -   uviedol,  že o takomto rozhodnutí  nemá vedomosť,  Mesto o tomto
nebolo informované.
Na požiadanie primátora poslanec Husár pozrel komu bolo doručené rozhodnutie, kde sa
zistilo, že rozhodnutie bolo zaslané len spoločnosti WFF Drevotes s.r.o., čím primátor
mesta poukázal na to, že to len potvrdzuje jeho vyjadrenie, že o zmene vstupnej suroviny,
ktorým pôvodne mala byť štiepka, na plasty do poslednej chvíle nevedel. 



Poslanec  Husár  -   uviedol,  že  nerozumie  tomu,  prečo  Ministerstvo  o tomto  Mesto
neinformovalo.
Poslanec Madola –  uviedol, že nakoľko sme v bode Vystúpenie občanov, svoj návrh
prednesie v bode Rôzne.

K     bodu 33
Rôzne

Primátor mesta –  uviedol, že  predkladá návrh na schválenie  v nasledovnom znení –
Začatie  obstarávania  Zmien  a doplnkov  č.  7  Územného  plánu  mesta  Zlaté  Moravce
v súlade  s ustanoveniami  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom
poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  č.  55/2001  Z.  z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

Primátor mesta -  požiadal poslancov MsZ, aby hlasovali  za Návrh na schválenie
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce v
súlade  s ustanoveniami  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom
poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  č.  55/2001  Z.  z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Primátor mesta -  požiadal Bc. Nociara, aby podal bližšie informácie k tomuto návrhu.

Bc.  Nociar  –  uviedol,  že  z dôvodu  zlepšenia  zdravotného  stavu  obyvateľstva
a zamestnancov  priemyselnej  zóny  a jej  revitalizácie,  navrhuje  Mesto  Zlaté  Moravce
zmeniť funkčné využitie  pozemkov v katastrálnom území Zlaté Moravce  parcely KN
registra C, všetky parcely, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe – jedná sa o zmenu tohto
územia z funkcie plochy pre výrobu na funkciu športové plochy. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta  - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložené uznesenie, ktoré
bolo premietané na plátne.

Za: 15 (Škvarenina, Babocká, Madola, Husár, Uhrinová, Chládek, Šepták, Lisý, Hritz,
Vicianová, Hollý, Tonkovič, Dubajová, Klučiar, Petrovič)
Proti:0
Zdržali sa:0
Nehlasoval: 1 (Rumanko)
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 

Primátor mesta poďakoval poslancom za podporu tohto návrhu.

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú príspevok k tomuto bodu rokovania 
môžu vystúpiť

Poslanec Madola -  podal návrh na prípravu novelizácie VZN Mesta Zlaté Moravce 
o odpadoch v nasledovnom znení:



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014 prerokovalo  návrh na novelizáciu  VZN Mesta Zlaté  Moravce o odpadoch
a ukladá  prednostovi Mestského úradu pripraviť do príslušnej komisie novelizáciu VZN
Mesta Zlaté Moravce o odpadoch.
Dodal, že toto VZN by malo byť predložené na najbližšom Mestskom zastupiteľstve. 

Primátor mesta -  požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva aby hlasovali za návrh 
poslanca Madolu 
Za:  13 (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Husár,  Uhrinová,  Chládek,  Šepták,  Hritz,   

Vicianová,  Hollý, Tonkovič, Dubajová, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Lisý)
Nehlasovali: 2 (Rumanko, Klučiar)
Primátor mesta skonštatoval, že návrh bol schválený. 

K     bodu    34 
Diskusia

Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky.

Bez príspevku.

K     bodu 35
Interpelácie poslancov 

Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli.

Bez príspevku.
  

K     bodu 36
Schválenie uznesenia

Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania.

Poslanec  Škvarenina   –  uviedol,  že  ako  predseda  návrhovej  komisie  konštatuje,  že
počas rokovania  na 32. Zasadnutí MsZ  konaného dňa 20.02.2014   poslanci hlasovali
o uzneseniach,  ktoré  boli  premietané  a schvaľované  podľa  platného  rokovacieho
poriadku. 



Uznesenie č. 713/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
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  Silvia  Švajčíková  bola  určená  za  zapisovateľku  zápisnice  na 32.  zasadnutí  MZ
konaného dňa 20.02.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



Uznesenie č. 714/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
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 Ivana Hritza a p. poslankyňu Evu Dubajovú

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                                          prednosta 
MsÚ



Uznesenie č. 715/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
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. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
za členov: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ivana Madolu

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

 
                         Ing. Peter 

Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



Uznesenie č. 716/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
program zasadnutia 32. MZ
s ch v a ľ u j e 
program zasadnutia 32. MZ bez zmien

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ



Uznesenie č. 717/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a
podprogramov 

s výhľadom na roky 2015 a 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
a) Návrh  Rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  vrátane  programov

a podprogramov s výhľadom na roky 2015 a 2016
b) Správu hlavného  kontrolóra  mesta  k Rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016
b e r i e     n a    v e d o m i e 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na 

roky 2015 a 2016
s ch v a ľ u j e 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov na 

úrovni položiek v znení poslaneckých návrhov

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 718/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 
2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 719/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 
2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 720/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky
2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 
2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 721/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh  rozpočtu  Základnej  umeleckej  školy  v Zlatých  Moravciach  na  rok  2014  s
výhľadom na roky 2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015-2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 722/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh  rozpočtu  Mestského  strediska  kultúry  a  športu Zlaté  Moravce  na  rok  2014  s
výhľadom na roky 2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 - 2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 723/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na 
rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s
výhľadom na roky 2015 - 2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 724/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
- 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 -
2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet  m.  p.  Službyt  Zlaté  Moravce  na  rok  2014 s  výhľadom na roky 2015-2016
v znení schváleného Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 725/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom 
na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky
2015-2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 726/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015 - 2016
s ch v a ľ u j e 
rozpočet Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky
2015-2016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 727/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom 
mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
b e r i e     n a    v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
v zmysle  bodu 4.5.7 časti  4.5 VZN č.  5/2012 o rozpočtových pravidlách  Mesta Zlaté
Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 728/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe 
účelovo určených finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov
b e r i e     n a    v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 28/2013 na základe
účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 729/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

Návrh na spolufinancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
a) návrh na realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
b) návrh na spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
s ch v a ľ u j e 
a) realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
b)  spolufinancovanie  projektu  Digitalizácia  kina  Tekov  v Zlatých  Moravciach  -
spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce   vo výške 10% z obstaravácej ceny investície

 

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014

                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                         primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                               prednosta mestského úradu   



Uznesenie č. 730/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce  do konca roka 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  predĺženie  platnosti  Aktualizácie  „Programu  hospodárskeho  a sociálneho
rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013“ až do konca roka 2014 
s ch v a ľ u j e 

a) predĺženie platnosti Aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013“ až do konca roka 2014

b) úpravu textu Aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Zlaté Moravce na roky 2011-2013“ tak, že údaj „2011-2013“ sa v celom texte
nahrádza údajom „2011-2014“.

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 731/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Návrh  na  schválenie  záväzku  pre  získanie  dotácie  na  územnoplánovaciu
dokumentáciu  z rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
s ch v a ľ u j e 
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom
Zlaté Moravce ako žiadateľom.
r u š í
uznesenie  mestského  zastupiteľstva  č.  279/2012  z  13.  zasadnutia  mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.2.2012.

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 732/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
________________________________________________________________________
___                                                  
Návrh na  delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej
škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na  delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej škole, 
Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté 
Moravce 
o d v o l á v a
Bc. Petra Kereša z Rady školy pri Základnej škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce
s c h v a ľ u j e 
PaedDr. Pavla Petroviča na  delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy 
pri Základnej škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 733/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

Návrh  na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté
Moravce –  mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za
majerom pre: Ing. Pavla Kociana, Pavla Bachana, Ing. Antona Páleníka, Mgr. Vladimíra
Ďatku, Ing. Ericha Eckhardta a Silvestra Žiačka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na
Nábreží za majerom pre 

a) pre  Ing. Pavla Kociana, Zlaté Moravce predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce
parcely  registra  „C“  číslo  2457/49 o výmere  20  m2 druh  pozemku  zastavané
plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7857,

b) pre  Pavla Bachana predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“
číslo  2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  na
ktorom má postavenú  garáž  súpisné  číslo  2747 zapísanú  v  celosti  v jeho liste
vlastníctva č. 7855,

c) pre Ing. Antona Páleníka predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra
„C“ číslo  2457/50 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 274 zapísanú v celosti v jeho liste
vlastníctva č. 7858,

d) pre  Mgr.  Vladimíra  Ďatku  predaj  pozemku  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  parcely
registra  „C“  číslo  2457/53  o výmere  20  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti
v jeho liste vlastníctva č. 7859,

e) pre  Ing.  Ericha  Eckhardta  predaj  pozemku  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  parcely
registra  „C“  číslo  2457/47  o výmere  20  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti
v jeho liste vlastníctva č. 7856 a

f) pre Silvestra Žiačku predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“
číslo  2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  na
ktorom má postavenú  garáž  súpisné  číslo  2740 zapísanú  v  celosti  v jeho liste
vlastníctva č. 7860,  



 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve  žiadateľov  (pri  stavbách  hromadných  garáží  na  verejnom  priestranstve
postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 € ,

s ch v a ľ u j e 
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom
pre 

a) pre  Ing. Pavla Kociana predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra
„C“ číslo  2457/49 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste
vlastníctva č. 7857,

b) pre  Pavla Bachana predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“
číslo  2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  na
ktorom má postavenú  garáž  súpisné  číslo  2747 zapísanú  v  celosti  v jeho liste
vlastníctva č. 7855,

c) pre Ing. Antona Páleníka predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra
„C“ číslo  2457/50 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 274 zapísanú v celosti v jeho liste
vlastníctva č. 7858,

d) pre  Mgr.  Vladimíra  Ďatku  predaj  pozemku  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  parcely
registra  „C“  číslo  2457/53  o výmere  20  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti
v jeho liste vlastníctva č. 7859,

e) pre  Ing.  Ericha  Eckhardta  predaj  pozemku  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  parcely
registra  „C“  číslo  2457/47  o výmere  20  m2 druh  pozemku  zastavané  plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti
v jeho liste vlastníctva č. 7856 a

f) pre Silvestra Žiačku  predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“
číslo  2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  na
ktorom má postavenú  garáž  súpisné  číslo  2740 zapísanú  v  celosti  v jeho liste
vlastníctva č. 7860,  

a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami
garáží  vo  vlastníctve  žiadateľov  (pri  stavbách  hromadných  garáží  na  verejnom
priestranstve postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 € ,
u k l a d á 
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach  dňa  20. 02. 2014
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                         primátor mesta
                                                                                                      Mgr. Roman Šíra
                                                                                                        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 734/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom – 
pozemok KN registra „E“ parc. číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ½-ina

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie  spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta -
pozemku parcely KN registra  „E“ číslo 1797  o výmere  104 m2,  v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele
½-ina  na  Mesto  Zlaté  Moravce,  priamym  predajom  najmenej  za  cenu  vo  výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku podľa § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e 
spôsob  prevodu vlastníctva  nehnuteľného  majetku  mesta  -  pozemku parcely  KN
registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda, zapísaného v k. ú. Zlaté
Moravce v liste  vlastníctva  č.  5737 v spoluvlastníckom podiele  ½-ina na Mesto Zlaté
Moravce,  priamym  predajom  najmenej  za  cenu  vo  výške  všeobecnej  hodnoty
majetku stanovenej podľa znaleckého posudku podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť  zverejnenie  zámeru,  určenie  lehoty  na  doručenie  cenových  ponúk,
zabezpečenie  znaleckého  posudku  a návrhu  na  určenie  komisie  na  vyhodnotenie
cenových ponúk.
 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ



Uznesenie č. 735/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014

Návrh  na  zrušenie  uznesenia  číslo  638/2013  z  26.  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z  26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých  Moravciach  konaného  dňa  19.09.2013,  ktorým  3/5  väčšinou  všetkých
poslancov  bol  schválený  prenájom nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa  na  I.
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným
číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra „C“ číslo
1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to kancelárie č. 106 o výmere
18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov /rozpočítaná chodba a WC/ o výmere 3,80
m2 t.j.  celkom  22,20  m2pre  Miestny  odbor  Matice  slovenskej  Zlaté  Moravce,
Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté  Moravce,  zastúpenej  predsedom Jozefom Valentom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30.
09. 2016 za symbolické nájomné 1,00 euro/rok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej
výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...)
a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave.
s ch v a ľ u j e 
zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z  26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 19.09.2013

 

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014

                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                         primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                        prednosta MsÚ   



Uznesenie č. 736/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
________________________________________________________________________
___
Návrh na  schválenie   predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta   Zlaté    Moravce
-   stavby  súpisné  číslo  3537   nefunkčná   „Výmenníková  stanica“  a súvisiacich
pozemkov na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie   predaja  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce (stavby
súpisné  číslo  3537   nefunkčná   „Výmenníková  stanica“  a súvisiacich  pozemkov)  na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce: 

a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele
KN

      registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  „Výmenníková stanica VS3“ /. Stavba je
pre
      mesto neupotrebiteľná.
b) Pozemok  parcela KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere   1143  m²,  druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
c) Pozemok  parcela  KN registra  „C“ číslo  1364/2 o výmere   189   m²,  druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
d) Pozemok  parcela  KN registra  „C“ číslo  1364/6 o výmere   208   m²,  druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria - pozemok pod „Výmenníkovou stanicou
VS3“

za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb –
ázijská reštaurácia PANDA,  pre spoločnosť  PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63,
949 01 Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur 
s ch v a ľ u j e 
predaj   nehnuteľného  majetku    Mesta   Zlaté   Moravce (stavby súpisné  číslo  3537
nefunkčná   „Výmenníková  stanica“  a súvisiacich  pozemkov)  na  základe  výsledku
obchodnej verejnej súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce:  

a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele
KN

      registra „C“ číslo 1364/6  –  nefunkčná  „Výmenníková stanica VS3“ /. Stavba je
pre
      mesto neupotrebiteľná.
b) Pozemok  parcela KN registra „C“ číslo 1364/1 o výmere   1143  m²,  druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
c) Pozemok  parcela  KN registra  „C“ číslo  1364/2 o výmere   189   m²,  druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.



d) Pozemok  parcela  KN registra  „C“ číslo  1364/6 o výmere   208   m²,  druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria - pozemok pod „Výmenníkovou stanicou
VS3

za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb –
ázijská reštaurácia PANDA, pre spoločnosť  PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63,
949 01 Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur.

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                         primátor mesta

                                                                                                      Mgr. Roman Šíra
                                                                                                        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 737/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
Informácia „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Informáciu „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Informáciu „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                         primátor mesta

                                                                                                      Mgr. Roman Šíra
                                                                                                        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 738/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu  mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu  mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

               Ing. Peter Lednár, CSc.
     primátor mesta

                                       Mgr. Roman Šíra
                                        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 739/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.02.2014
Návrh na prípravu novelizácie VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch
u k l a d á 
prednostovi  Mestského úradu pripraviť  do príslušnej  komisie  novelizáciu  VZN Mesta
Zlaté Moravce o odpadoch

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

               Ing. Peter Lednár, CSc.
     primátor mesta

                                     Mgr. Roman Šíra
                         prednosta MsÚ



K     bodu 37
Záver

Primátor mesta  – uviedol,  že  ďakuje  všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva,
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta
ukončil 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Zlaté Moravce  20. februára 2014
   

Zapísala:    
                    ..............................
                     Silvia Švajčíková                                            

                                                                                                       .........................................
......                                 ......................................................
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                 Eva Dubajová                      
          primátor mesta                                                        overovateľ zápisnice

................................................                                  .......................................................
Mgr. Roman Šíra               Ivan Hritz
Prednosta MsÚ                                                         overovateľ zápisnice

      


