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

Z á p i s n i c a  
 

z  33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  31.3.2014   
 
Ospravedlnení: Erika Babocká, Miroslav Záchensky, Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Pavel 
Šepták, Jozef Tonkovič 
 

  
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 na VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (mat. č. 2-33 MZ-
2014) 

11. Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva – prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom v bode d) (mat. č. 2-33MZ-2014) 

12. Vystúpenia občanov 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Interpelácie poslancov 
16. Schválenie uznesenia 
17. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských 
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škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na   
33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 31.03.2014 o 16:10 hod. 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 
33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  31.03.2014.  
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 33. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 31.03.2014: poslanca Mgr. Milana Galabu a poslanca 
Ing. Petra Hollého. 
   
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 33. zasadnutia MsZ zo dňa 31.03.2014 sa ospravedlnili  
poslanci: Mgr. Pavel Šepták, Jozef Tonkovič, Miroslav Záchensky, Ing. Viliam Rumanko 
a poslankyňa Erika Babocká. 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 PaedDr. Dušana Husára 
- za členov návrhovej komisie: poslanca Ivana Hritza a poslankyňu Evu Dubajovú 

 
Primátor mesta -  dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 14 ( Škvarenina, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Hollý, Vicianová, 
Husár, Hritz, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
Primátor mesta sa opýtal, či má niekto nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu v písomnej 
forme spolu s uznesením. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva:  
 
Za: 14 ( Škvarenina, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Hollý, Vicianová, 
Husár, Hritz, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
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 na VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (mat. č. 2-33 MZ-
2014) 

11. Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva – prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom v bode d) (mat. č. 3-33MZ-2014) 

12. Vystúpenia občanov 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Interpelácie poslancov 
16. Schválenie uznesenia 
17. Záver 
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K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 32. MsZ, aby podali stanovisko 
k tejto zápisnici. 
 
Poslanec  Hritz  - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
Poslankyňa Dubajová  - sa vyjadrila, že zápisnicu prečítala a na znak súhlasu podpísala. 
 
 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom o  podanie informácie o plnení uznesení z 32. MsZ. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 32. MsZ bolo prijatých 27 uznesení, splnených bolo 22 
uznesení a 5 uznesení sa priebežne plní. 
 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 
20.2.2014 neboli zo strany poslancov Mestského zastupiteľstva podané žiadne 
interpelácie. 
 
 
K bodu 10/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane (mat. č. 2-33 MZ-2014) 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Mgr. Horvát -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 2 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Galaba – v súvislosti s voľbami do VÚC sa opýtal primátora mesta na 
billbordy pani Serafíny Ostrihoňovej, ktoré boli vyvesené na mestských budovách, 
konkrétne na budove Daňového úradu a výmenníkovej stanici. Požiadal o vysvetlenie. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že predmetné VZN je zamerané na to, aby sme určili, že 
určité verejné priestranstva budú k dispozícií politickým stranám alebo subjektom 
bezodplatne a každý kandidát bude mať rovnakú možnosť na umiestnenie predvolebného 
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plagátu. Čo sa týka súkromných aktivít kandidátov aj to je možné, ale za poplatok 
a zaplatenie ďalších náležitostí.  
 
Poslanec Galaba - sa spýtal, či pani Ostrihoňová mala uzatvorenú zmluvu za prenájom 
plôch na týchto mestských budovách. 
 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že v prípade pani Ostrihoňovej bola vyhotovená zmluva 
o umiestnení reklamného zariadenia a pani Ostrihoňová zaplatila mestu správny poplatok 
vo výške 120 €.  
 
Poslanec Galaba – uviedol, že si to preveroval a tiež poukázal na to, že pani Ostrihoňová 
dostala od mesta prenájom plôch na mestských budovách bezplatne. 
 
Poslanec Lisý – poznamenal, že správny poplatok sa platí za využitie plochy alebo 
priestoru na reklamné účely. Ďalej sa opýtal, či si niekto môže zverejniť volebné plagáty, 
kde chce. 
 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že správny poplatok sa platí za umiestnenie zariadenia 
a vydanie povolenia, pretože informačné, reklamné a propagačné zariadenia musia mať 
v zmysle príslušných právnych predpisov povolenie stavebného úradu. Uviedla, že ak má 
kandidát záujem na umiestnenie nejakého reklamného billbordu aj na iné priestranstvá, 
ktoré nie sú vymedzené predmetným VZN, tak môže, ale musí mať súhlas vlastníka 
budovy a musí zaplatiť mestu správny poplatok. Zdôraznila, že predmetné VZN je prijaté 
v zmysle právnych predpisov, pretože všetky volebné zákony nám stanovujú, že obec je 
povinná vyhradiť na verejných priestranstvách priestory pre všetky kandidujúce subjekty. 
 
Zástupca primátora Ing. Škvarenina – vysvetlil, že správny poplatok za umiestnenie 
reklamného zariadenia sa platí aj vtedy, keď si dá ľubovoľný komerčný subjekt na 
ľubovoľnú nehnuteľnosť ľubovoľného majiteľa reklamné zariadenie, ktoré nesúvisí 
s označením prevádzky. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu VZN mesta Zlaté Moravce: 
 
Za: 14 ( Škvarenina, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Hollý, Vicianová, 
Husár, Hritz, Lisý, Uhrinová, Klučiar, Petrovič ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 11/ 
Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva – prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod garážami 
na Nábreží za majerom v bode d) (mat. č. 3-33MZ-2014) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, právničku MsÚ, aby podala informáciu 
k predloženému návrhu. 
 
JUDr. Vozárová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 3. 
 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 ( Škvarenina, Chládek, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola. Petrovič, Klučiar, 
Uhrinová, Lisý, Hritz, Husár, Vicianová, Hollý ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 12/ 
Vystúpenia občanov 
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. 
 
Bez príspevku. 
 
 
K bodu 13/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho 
predniesť. 
 
Bez príspevku. 
 
 
K bodu  14/ 
Diskusia 

 
Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky. 
 
Bez príspevku. 
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K bodu 14/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
 
Poslanec Galaba – sa opýtal primátora mesta, aké boli dôvody na ukončenie pracovného 
pomeru pána Ďuráčeka a pána Horváta. 
 
Primátor mesta – uviedol, že pán Ďuráček ukončil pracovný pomer po vzájomnej 
dohode s tým, že odchádza do nového zamestnania. Čo sa týka ukončenia pracovného 
pomeru s pánom Horvátom uviedol, že k tomu sa môže vyjadriť pán Horvát, v prípade že 
je prítomný na zastupiteľstve. Zdôraznil, že sa urobili všetky potrebné kroky k šetreniu a 
znižovaniu nákladov mesta.  
 
Poslanec Galaba – interpeloval primátora mesta 
 
-uviedol, že na minulom Mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní zmien a dodatkov č. 7 
územného plánu mesta Zlaté Moravce sa v rámci týchto zmien schvaľovali zmeny 
územného plánu z priemyselnej zóny na športovú zónu. Uviedol, že k obstaraniu zmien 
a dodatkov č. 7 ÚPN bola podpísaná zmluva o dielo medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Eagle, s.r.o., pánom Babčanom a bolo tejto spoločnosti vyfakturovaných 
14 340 EUR. Na najbližšie zasadnutie finančnej komisie požiadal písomne predložiť 
všetky faktúry, ktoré boli uhradené firme Eagle, s.r.o. pánovi Babčanovi.  
 
-požiadal primátora mesta o informácie v súvislosti so začatím trestného stíhania na 
bývalého riaditeľa Mestskej nemocnice pána Grujbára vo veci sprenevery finančných 
prostriedkov Mestskej nemocnice Zlaté Moravce. Informoval, že bol v tejto veci 
vypočutý aj s primátorom mesta a hlavným kontrolórom. Podľa informácie vie, že pán 
Grujbár nebol v trestnej veci vypočutý z dôvodu, že nepreberá zásielky. Poukázal na to, 
že pred dvoma rokmi poslanci kritizovali a upozorňovali na rôzne aktivity a neznámu 
minulosť pána Grujbára a tiež upozorňovali, že pán Grujbár ako konateľ spoločnosti B21 
services podnikal aj napriek tomu, že bol štatutárom nemocnice. Po opätovných 
upozorneniach sa spomínanej spoločnosti neskôr vzdal, s tým, že ju prepísal na pána 
Buša. Predpokladá, že pán Buš je človek, ktorý sa s pánom Grujbárom dobre poznal 
a tiež poukázal na to, že pán Buš naďalej pracuje na Mestskom úrade. Opýtal sa 
primátora, či mu to nevadí. 
 
Primátor mesta – odpovedal, že mu to nevadí, pretože nevie o tom, že by sa pán Buš 
dobre poznal s pánom Grujbárom. 
 
Poslanec Boršč – sa spýtal primátora mesta, že či všetky príspevkové organizácie 
dostávajú príspevky z mesta včas a v plnej výške. 
 
Primátor mesta – odpovedal poslancovi Borščovi, že mestské podniky dostávajú 
príspevky načas a v plnej výške. Ďalej vyjadril nespokojnosť s uverejňovaním 
nepravdivých informácií pani Mondočkovou o meste. 
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Prednosta MsÚ – sa spýtal poslanca Boršča, na ktorú organizáciu naráža. Uviedol, že 
pokiaľ mestské podniky predložia všetky potrebné podklady načas, tak príspevok 
dostávajú načas. Podľa informácie, ktorú má to všetky mestské podniky dodržiavajú, 
okrem Záhradníckych služieb. Zdôraznil, že spolupráca s vedením Záhradníckych služieb 
pri predkladaní podkladov je náročná, materiály sú predkladané čiastkovo a neúplne. 
Ďalej uviedol, že na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2014 bude 
poslancom pripravená správa o tom, ako pán Tomajko komunikuje a spolupracuje 
s finančným oddelením. 
  
Poslanec Klučiar – sa opýtal primátora mesta na situáciu v Mestskej nemocnici ohľadne 
výskytu svrabu a zaujímal sa, že kto svrab do nemocnice priniesol a či to nie je príčinou 
zlej hygieny. Ďalej sa vyjadril, že podľa neho takáto situácia neprispieva k dobrému 
menu Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach. Požiadal o bližšie vysvetlenie k príčine 
výskytu svrabu. 
Primátor mesta –  uviedol, že svrab do nemocnice priniesol pacient, ktorý prišiel na 
vyšetrenie. Ďalej poukázal na to, že aj ostatné nemocnice majú problémy s infekčnými 
ochoreniami. 
 
Poslanec Madola – interpeloval primátora mesta a právničku MsÚ  
 
-nadviazal na poslanca Galabu a uviedol, že na poslednom Mestskom zastupiteľstve sa 
schvaľovali zmeny a doplnky č. 7, tento návrh bol predložený narýchlo a nebol 
dopracovaný. Zaujímalo by ho, či pre mesto hrozia nejaké právne riziká a ak áno, tak aké. 
Požiadal o písomnú odpoveď na predloženú interpeláciu. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že na interpeláciu mu bude písomne odpovedané. 
 
Poslanec Husár – sa spýtal primátora mesta ohľadne zámeru spaľovania plastov 
v Zlatých Moravciach a zaujímalo ho, či sa situácia nejakým spôsobom zmenila. Poprosil 
primátora o doplnenie aktuálnych informácií. 
 
Ing. Mesároš – vysvetlil, že spoločnosť okrem žiadosti o odstránenie časti stavby 
nepodala na mesto inú žiadosť. Reagoval na interpeláciu poslanca Madolu a uviedol, že 
pokiaľ sa stihne zmena územného plánu pred tým podaním, tak si myslí, že to bude 
v poriadku. Informoval, že dňa 25.2.2014 prebehlo konanie ohľadne odstránenia časti 
stavby, avšak pred konaním došlo k spadnutiu časti tejto stavby, preto stavebný úrad 
vydal rozhodnutie odstrániť poškodenú časť stavby, aby sa zabránilo k ohrozeniu života. 
Dodal, že situácia je monitorovaná a spoločnosť zabezpečuje odstránenie spadnutej 
budovy. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že mestu bol z Ministerstva životného prostredia doručený 
predbežný rozsah hodnotenia zámeru, na základe ktorého sa bude musieť investor 
vysporiadať cca s 50 pripomienkami, ktoré boli predložené zo strany verejnosti 
a odborných inštitúcií. Predmetný rozsah hodnotenia bol zverejnený na stránke mesta 
a bol daný verejnosti na ďalšie pripomienkovanie. Ďalej informovala, že dnes si na 
ministerstve preverovala, že v akom je to štádiu. Z ministerstva dostala informáciu, že 
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rozsah hodnotenia so všetkými pripomienkami odstúpili investorovi, aby sa mohol k nim 
vyjadriť. Po zaslaní všetkých podkladov od investora a prebehnutí ďalšieho procesu,  
ministerstvo rozhodne, či odporučí alebo neodporučí tento zámer. 
 
Poslanec Husár – informoval, že komisia školstva, kultúry a športu na svojom 
poslednom zasadnutí prerokovávala návrh na ocenenie najlepšieho športovca z mesta 
Zlaté Moravce, ktorý bolo potrebné nahlásiť predsedovi NSK. Členovia komisie nepodali 
žiadny návrh na ocenenie športovca. Poukázal na to, že už sa to stalo po druhý krát, že 
zamestnanci Mestského úradu nenahlásili predsedovi NSK návrhy najlepších športovcov 
mesta.  
 
Primátor mesta – uviedol, že si to preverí a urobí sa náprava. 
 
Primátor mesta – informoval, že v priebehu dvoch týždňov sa začne s výstavbou 
okružnej križovatky pri OD Tekov a tiež o tom, že dnes bolo z dopravného inšpektorátu 
zaslané súhlasné stanovisko na uzavretie križovatky spolu s návrhom na zmenu dopravy.  
 
Prednosta MsÚ – doplnil vyjadrenie primátora mesta, že nakoľko mesto nie je 
investorom stavby, tak nevieme ovplyvniť začiatok výstavby okružnej križovatky. 
Uviedol, že zo strany mesta sú vydané všetky povolenia, nie je možné sa odvolať a nič 
nebráni k začatiu výstavby okružnej križovatky. Zdôraznil, že je na investorovi 
a dodávateľovi stavby kedy začne so samotnou výstavbou. Poďakoval primátorovi mesta 
za jeho ústretovosť a snahu a kolegom z Mestského úradu, pretože urobili veľké 
množstvo práce. Verí, že nová križovatka bude slúžiť v prospech vodičov a občanov 
mesta. 
Poslanec Boršč – sa spýtal, že koľko bude stáť a aká bude doba výstavby okružnej 
križovatky. 
Prednosta MsÚ – vysvetlil, že okružná križovatka sa bude riešiť na 2 etapy, prepojenie 
plynu a realizácia samotnej stavby. Uviedol, že časť križovatky zostane zachovaná, aby 
nedošlo k narušenie dopravy. Zdôraznil, že mesto nebude financovať výstavbu 
križovatky, pretože investorom stavby je spoločnosť TESCO STORERS. Čo sa týka 
termínu ukončenia výstavby križovatky, k tomu sa nevie vyjadriť. 
 
Poslanec Chládek – informoval, že predsedovi NSK zaslal návrh na ocenenie pána Jána 
Novotu za jeho celoživotné zásluhy o rozvoj športu v Zlatých Moravciach. Ďalej 
informoval, že má vypracovaný projekt na rekonštrukciu židovského cintorína a domu 
smútku. Realizácia projektu bude vo výške 4 000 €, s tým že podmienkou projektu je 
spoluúčasť mesta vo výške 1000 €. V spolupráci so židovskou náboženskou obcou by 
chceli vytvoriť a odhaliť pamätník holokaustu. Uviedol, že do najbližšieho Mestského 
zastupiteľstva pripraví materiál týkajúci sa spomínaného projektu. V súvislosti s čistením 
prírody v meste a v Chyzerovciach poprosil primátora mesta o spoluprácu a tiež vyzval 
poslancom k zapojeniu sa do tejto iniciatívy. 
Primátor mesta – podporil myšlienku poslanca Chládeka. 
 
Poslankyňa Uhrinová – v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky pri OD Tekov sa 
spýtala, či sa bude robiť niečo s križovatkou pri hasičskej zbrojnici a či ju bude 



10 
 

spolufinancovať mesto. 
 
Prednosta MsÚ – informoval, že na križovatku pri Hasičskej zbrojnici je vypracovaná 
projektová dokumentácia a máme ústny prísľub zo strany investora, že keď prebehne 
realizácia okružnej križovatky pri OD Tekov sa začne riešiť križovatka pri hasičoch. 
Dodal, že ostatné je vecou rokovania, či by sa z ich strany našli finančné zdroje. Mesto sa 
bude spolupodieľať financovaním výstavby tejto križovatky. Ďalej uviedol, že na 
najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva budú k tomu pripravené bližšie 
informácie. 
 
 
K bodu 15/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Husár – uviedol, že návrhová komisia konštatuje, že  poslanci na dnešnom 33. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 31.03.2014 hlasovali o uzneseniach, 
ktoré boli premietané a schvaľované podľa platného rokovacieho poriadku.  
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Uznesenie č. 740/2014 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného dňa   31.03.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 33. zasadnutí MZ 
konaného dňa 31.03.2014 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 741/2014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   31.03.2014 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
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 Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Holého 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 742/2014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   31.03.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
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 PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankyňu Eva Dubajovú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 
 
 
  
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 743/2014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   31.03.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 33. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 33. MZ bez zmien: 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 
 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 744/2014  
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 
 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 
 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 745/2014  
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 
 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva - prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami 
na Nábreží za majerom - v bode d)    
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí konanom dňa 31. 
03. 2014  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na schválenie zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce 

č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod 
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to 
v písmene d)  predmetného uznesenia tak, že uznesenie č. 733/2014 z 32. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) 
úvodnej aj schvaľovacej časti uznesenia znie:   

„ d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 
5417 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“ 

b) návrh na predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra „C“ 
číslo 2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. 
Vladimíra Ďatku, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v 
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7859 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. 
za sumu 166,00 €, 

 
 
s c h v a ľ u j e 

a) zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č. 733/2014 z 32. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod mestských 
pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to v písmene 
d)  predmetného uznesenia tak, že uznesenie č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj 
schvaľovacej časti uznesenia znie:  

„ d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku  predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 
5417 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“ 

b) predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra „C“ číslo 2457/53 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Vladimíra 
Ďatku, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho 
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liste vlastníctva č. 7859 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. za sumu 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 31.03.2014 
 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                              Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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K bodu 16/ 
Záver 
 
Primátor mesta – uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukončil 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
 
Zlaté Moravce  31.03.2014 
    
 
 
Zapísala:     
                    .............................. 
                     Brigita Rajnohová                                             
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                        
......................................................                                 .................................................                                     
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                  Mgr. Milan Galaba 
          Primátor mesta                                                        Overovateľ zápisnice                                                 
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                  ....................................................... 
    Mgr. Roman Šíra                                              Ing. Peter Hollý                 

Prednosta MsÚ                                                         Overovateľ zápisnice 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 


