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

Z á p i s n i c a 

z  34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
                                 

Dátum konania:  24.4.2014  

Ospravedlnení: PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Mgr. Denisa Uhrinová, Vladimír
Klučiar, Mgr. Pavel Šepták

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.1-34MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 (mat. č.2-34MZ-2014)
11. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 (mat. č.3-34MZ-2014)
12. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 (mat. č.4-34MZ-2014)
13. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 (mat. č.5-34MZ-

2014)
14. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská

nemocnica  prof.  MUDr.  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce  za  rok  2013  (mat.  č.6-
34MZ-2014)

15. Informácia  o spôsobe  naloženia  s neupotrebiteľným  majetkom   Mestskej
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.(mat. č.7-34MZ-2014)

16. Ponuka  strategického  investora  na  spoluprácu  pri  prevádzkovaní  Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce  (mat. č.8-34MZ-
2014)

17. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením – navýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu  prof.  MUDr. Korca,
DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-34MZ-2014)

18. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská
stredisko kultúry a športu p.o. za rok 2013 (mat. č.10-34MZ-2014)

19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt  Zlaté
Moravce, m.p. za rok 2013 (mat. č.11-34MZ-2014)
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20. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p.  za rok 2013 (mat. č.12-34MZ-2014)

21. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.13-34MZ-2014)

22. Návrh  na  Dodatok  č.  2  k VZN  mesta  č.  11/2013  o určení  výšky  dotácie  na
prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-34MZ-
2014)

23. Návrh na 3.  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na rok 2014 rozpočtovým
opatrením  (mat. č.15-34MZ-2014)

24. Návrh  na  financovanie  záväzku  po  lehote  splatnosti  „Rekonštrukcia  MK
Murgašova ulica Zlaté Moravce“ (mat. č.16-34MZ-2014)

25. Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a návrh na
dofinancovanie ZOS (mat. č.17-34MZ-2014)

26. Návrh Dodatku č.  4,  ktorým sa mení  a  dopĺňa VZN č.  4/2011 o poskytovaní
sociálnych služieb,  o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  (mat.  č.18-34MZ-
2014)

27. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 1/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat.
č.19-34MZ-2014)

28. Správa  o výsledku  inventarizácie  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku
a záväzkov mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 (mat. č.20-34MZ-2014)

29. Návrh  na  trvalé  upustenie  od  vymáhania  nedaňovej  pohľadávky  prevyšujúcej
2 000,- eur (mat. č.21-34MZ-2014)

30. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.22-34MZ-2014)
31. Návrh na  určenie  platu  hlavného kontrolóra  Mesta  Zlaté  Moravce  (mat.  č.23-

34MZ-2014)
32. Informácia vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-

2013 a o stave vymáhania pohľadávok Mesta  Zlaté Moravce v roku 2013 (mat.
č.24-34MZ-2014)

33. Návrh  na  schválenie  VZN  mesta  Zlaté  Moravce  č.  /2014  o nakladaní
s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  (mat.  č.25-34MZ-
2014)

34. Návrh na schválenie zmien a doplnkov č.6 UPN mesta Zlaté Moravce(mat. č.26-
34MZ-2014)

35. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena    (lokalita  Nábrežie  za  Majerom)  pre      oprávneného     ZSE
Distribúcia, a.s. (mat. č.27-34MZ-2014)

36. Návrh na  schválenie  spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté  Moravce na  základe  obchodnej  verejnej  súťaže  a schválenie  podmienok
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach
- stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č.
parcely  1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.28-34MZ-2014)
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37. Návrh na  schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej
administratívnej  budove  vo  dvore  Župného  domu  pre  Zlatomoravecký
vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm.  c)  zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších predpisov
(mat. č.29-34MZ-2014)

38. Návrh  na  schválenie  prenájmu  nebytového  priestoru  nachádzajúceho  sa
v Župnom  dome  pre  H.K.Gastro,  s.r.o.  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa
podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení
neskorších predpisov (mat. č.30-34MZ-2014)

39. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 (mat. č.31-
34MZ-2014)

40. Vystúpenia občanov
41. Rôzne
42. Diskusia
43. Interpelácie poslancov
44. Schválenie uznesenia
45. 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
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na
34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 24.04.2014 o 13:00 hod.

K     bodu 2/
Určenie zapisovateľky

Primátor mesta  Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na
34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  24.04..2014. 

K     bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice

Primátor  mesta Ing.  Peter  Lednár  CSc.  -  určil  za  overovateľov  zápisnice  z  34.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.04.2014: poslanca Ing. Ladislava Boršča
a zástupcu primátora Ing. Jozefa Škvareninu.
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K     bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

Primátor mesta -  uviedol, že z 34. zasadnutia MsZ zo dňa 24.04.2014 sa ospravedlnili
poslanci:  PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Mgr. Pavel Šepták, poslankyňa Erika
Babocká, Mgr. Denisa Uhrinová prídu neskôr. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
  

K     bodu 5/
Schválenie návrhovej  komisie

Primátor mesta  navrhol:
- za predsedu návrhovej komisie: Ľudovíta Chládeka
- za  členov  návrhovej  komisie:  poslanca  Ing.  Viliama  Rumanka  a poslankyňu

PharmDr. Bc. Ivonu Vicianovú

Primátor mesta -  dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie:

Za: 10  (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Galaba, Madola, Petrovič,
Tonkovič, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 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 súčasne  podľa  rokovacieho  poriadku  o  predloženie  návrhu  v písomnej
forme spolu s uznesením.

Primátor  mesta  -  dal  hlasovať  za  schválenie  programu  zasadnutia  Mestského
zastupiteľstva: 

Za: 11 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Galaba, Madola, Vicianová,
Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstav bol
schválený.
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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.1-34MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 (mat. č.2-34MZ-2014)
11. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 (mat. č.3-34MZ-2014)
12. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 (mat. č.4-34MZ-2014)
13. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 (mat. č.5-34MZ-

2014)
14. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská

nemocnica  prof.  MUDr.  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce  za  rok  2013  (mat.  č.6-
34MZ-2014)

15. Informácia  o spôsobe  naloženia  s neupotrebiteľným  majetkom   Mestskej
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.(mat. č.7-34MZ-2014)

16. Ponuka  strategického  investora  na  spoluprácu  pri  prevádzkovaní  Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce  (mat. č.8-34MZ-
2014)

17. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením – navýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu  prof.  MUDr. Korca,
DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-34MZ-2014)

18. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská
stredisko kultúry a športu p.o. za rok 2013 (mat. č.10-34MZ-2014)

19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt  Zlaté
Moravce, m.p. za rok 2013 (mat. č.11-34MZ-2014)

20. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p.  za rok 2013 (mat. č.12-34MZ-2014)

21. Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.13-34MZ-2014)

22. Návrh  na  Dodatok  č.  2  k VZN  mesta  č.  11/2013  o určení  výšky  dotácie  na
prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-34MZ-
2014)

23. Návrh na 3.  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na rok 2014 rozpočtovým
opatrením  (mat. č.15-34MZ-2014)

24. Návrh  na  financovanie  záväzku  po  lehote  splatnosti  „Rekonštrukcia  MK
Murgašova ulica Zlaté Moravce“ (mat. č.16-34MZ-2014)

25. Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a návrh na
dofinancovanie ZOS (mat. č.17-34MZ-2014)
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26. Návrh Dodatku č.  4,  ktorým sa mení  a  dopĺňa VZN č.  4/2011 o poskytovaní
sociálnych služieb,  o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  (mat.  č.18-34MZ-
2014)

27. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté  Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 1/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat.
č.19-34MZ-2014)

28. Správa  o výsledku  inventarizácie  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku
a záväzkov mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 (mat. č.20-34MZ-2014)

29. Návrh  na  trvalé  upustenie  od  vymáhania  nedaňovej  pohľadávky  prevyšujúcej
2 000,- eur (mat. č.21-34MZ-2014)

30. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.22-34MZ-2014)
31. Návrh na  určenie  platu  hlavného kontrolóra  Mesta  Zlaté  Moravce  (mat.  č.23-

34MZ-2014)
32. Informácia vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-

2013 a o stave vymáhania pohľadávok Mesta  Zlaté Moravce v roku 2013 (mat.
č.24-34MZ-2014)

33. Návrh  na  schválenie  VZN  mesta  Zlaté  Moravce  č.  /2014  o nakladaní
s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  (mat.  č.25-34MZ-
2014)

34. Návrh na schválenie zmien a doplnkov č.6 UPN mesta Zlaté Moravce(mat. č.26-
34MZ-2014)

35. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena    (lokalita  Nábrežie  za  Majerom)  pre      oprávneného     ZSE
Distribúcia, a.s. (mat. č.27-34MZ-2014)

36. Návrh na  schválenie  spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté  Moravce na  základe  obchodnej  verejnej  súťaže  a schválenie  podmienok
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach
- stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č.
parcely  1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.28-34MZ-2014)

37. Návrh na  schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej
administratívnej  budove  vo  dvore  Župného  domu  pre  Zlatomoravecký
vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm.  c)  zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších predpisov
(mat. č.29-34MZ-2014)

38. Návrh  na  schválenie  prenájmu  nebytového  priestoru  nachádzajúceho  sa
v Župnom  dome  pre  H.K.Gastro,  s.r.o.  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa
podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení
neskorších predpisov (mat. č.30-34MZ-2014)

39. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 (mat. č.31-
34MZ-2014)

40. Vystúpenia občanov
41. Rôzne
42. Diskusia
43. Interpelácie poslancov
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44. Schválenie uznesenia
45. Záver

K     bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta -  požiadal  overovateľov zápisnice z 33.  MsZ, aby podali  stanovisko
k tejto zápisnici.

Poslanec  Galaba  - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal.
Poslanec Hollý  - nebol prítomný.

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 33. MsZ.
Mgr. Horvát - informoval, že na 33. MsZ bolo prijatých 6 uznesení, z toho splnených
bolo 5 uznesení a 1 uznesenie sa priebežne plní.

K     bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor mesta - uviedol, že niektoré odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní
33. MsZ a na ostatné interpelácie bude odpovedané v lehote 30 dní. Následne požiadal
poslancov, že ak majú k odpovediam nejaké pripomienky, aby sa vyjadrili.
Poslanec Galaba – sa vyjadril k odpovedi na interpeláciu týkajúcu sa uhradených faktúr
spoločnosti Eagle, s.r.o.. Informoval, že dňa 9.4.2014 mu boli písomne doručené všetky
faktúry, ktoré boli uhradené spoločnosti Eagle, s.r.o. . Poukázal na to, že na internete bola
zverejnená zmluva so spoločnosťou Eagle zo dňa 24.3.2014, uvedená spoločnosť mala za
úlohu vypracovať zmeny a doplnky územného plánu č. 7, za čo si vyfaktúrovala sumu vo
výške 14 340 €. Informoval, že spoločnosť Eagle, s r.o., pán Babčan doteraz realizoval
tieto zmeny a doplnky územného plánu mesta: v roku 2012 zmeny a doplnky č. 4 v sume
6840  €,  v roku  2013  zmeny  a doplnky  č.  5  v sume  11 844  €,  v roku  2014  zmeny
a doplnky č. 5 v sume 14 400 € a zmeny a doplnky č. 7 v sume 14 340 €. Poukázal na to,
že dnes hľadáme peniaze na DOS, iné veci a myslí si, že tieto sumy sú premrštené. Ďalej
sa vyjadril, že v interpelácií na poslednom zastupiteľstve sa pýtal primátora mesta, prečo
pán Ďuráček ukončil  pracovný pomer  v mestskom podniku MsKŠ, ktorý  mu k tomu
odpovedal, že pracovný pomer bol ukončený po vzájomnej dohode. Preveroval si to u
pána Ďuráčeka, ktorý mu osobne povedal, že výpoveď dostal z dôvodu, že je kamarát
s Galabom a vychádza v ústrety Požitavskej futbalovej akadémií. Čo sa týka výpovede
pána  Horváta  k tomu  mu  pán  primátor  povedal,  že  aby  sa  opýtal  pána  Horváta
a zdôraznil, že sa urobili všetky potrebné kroky k šetreniu a k znižovaniu nákladov mesta.
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Ďalej uviedol, že po zastupiteľstve mu volal pán Horvát, že na jeho miesto bola prijatá
iná osoba. Opýtal sa primátora, či je to pravda, že do MsKŠ bol prijatý niekto iný.
Primátor mesta – odpovedal, že nie je to pravda.
Poslanec Madola – sa spýtal právničky MsÚ, či si necháva lehotu 30 dní na vybavenie
jeho interpelácie.
JUDr. Vozárová – odpovedala, že nakoľko si interpelácia vyžaduje dlhšiu analýzu, tak
ju nestihla spracovať do dnešného zastupiteľstva. Uviedla, že ešte skúma, či v podobnom
prípade nejaký súd nerozhodoval, ale zatiaľ nič také nenašla.
Poslanec Madola – požiadal právničku MsÚ, aby odpoveď na jeho interpeláciu zaslala
všetkým poslancom MsZ.

K     bodu 10/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 (mat. č.2-34MZ-2014)

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 bodu.
Mgr. Chrenková -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 2.

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, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Galaba, Madola, Vicianová,
Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 11/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 (mat. č.3-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal PaedDr. Ivana Röhmana, riaditeľa školy,
aby podal informáciu k predloženému bodu.
PaedDr. Röhman -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 3.

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

8



Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 11 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Galaba, Madola, Vicianová,
Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 12/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 (mat. č.4-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Janu Dudášovú, riaditeľku školy,
aby podala informáciu k predloženému bodu.
Mgr. Dudášová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 4.

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, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Galaba, Madola, Vicianová,
Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 13/
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 (mat. č.5-34MZ-
2014)

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.
Gejza Hlavatý -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 5.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 11 (Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Škvarenina, Galaba, Madola, Vicianová,
Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 14/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.6-34MZ-
2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Ing. Cimráka, povereného riaditeľa
Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému bodu.
JUDr. Ing. Martin Cimrák -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 6.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec  Galaba  –  uviedol,  že  v predloženej  správe  Mestskej  nemocnice  mu  chýba
jedna  vec,  a to  že  riaditeľ  nemocnice  verejne  vyhlásil,  že  poslanci  Mestského
zastupiteľstva  dostanú  správu o inventarizácií  v nemocnici,  kde  boli  závažné  zistenia.
Dodal, že doteraz nevie, či kolegovia poslanci dostali túto správu. 
JUDr.  Ing.  Cimrák –  odpovedal  poslancovi  Galabovi,  že  má  informáciu,  že  správu
o inventarizácií si bol pýtať a má ju k dispozícií. Podotkol, že ak niekomu správa chýba,
dá pokyn sekretárke, aby ju ešte dnes zaslala všetkým poslancom na mail. V prípade, že
chcú  poslanci  niečo  vedieť  o nemocnici  alebo  sa  budú  o niečo  zaujímať,  môžu  mu
kedykoľvek zavolať. 
Poslanec Galaba –  uviedol,  že očakával,  že poslanci dostanú správu na februárovom
zastupiteľstve a keďže ju nedostali, tak o ňu požiadal. 
Primátor mesta – odpovedal poslancovi Galabovi, že je jediný, ktorý sa zaujíma, čo sa
bude dnes na zastupiteľstve prejednávať z čoho mu vyplýva, že ostatní poslanci nemajú
záujem, aby si prečítali, čo sa bude na dnešnom zastupiteľstve prejednávať.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 1 (Škvarenina)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali:  10  (Rumanko,  Chládek,  Záchensky,  Boršč,  Galaba,  Madola,  Tonkovič,
Hritz, Petrovič, Vicianová)

10



Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

K     bodu 15/
Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  Mestskej nemocnice
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.(mat. č.7-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  JUDr.  Ing.  Cimráka,  aby  podal
informáciu k predloženému bodu.
JUDr. Ing. Cimrák -  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:  10  (Škvarenina,  Chládek,  Záchensky,  Boršč,  Galaba.  Madola,  Vicianová,  Hritz,
Tonkovič, Petrovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Rumanko)

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  informáciu  zobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.

K     bodu 16/
Ponuka  strategického  investora  na  spoluprácu  pri  prevádzkovaní  Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.8-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a prečítal
vyjadrenie k predloženému návrhu:
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci,  Vážení občania.

Minulý týždeň bol mestu Zlaté Moravce doručený list od spoločnosti Svet zdravia, a.s.,
v ktorom prejavili záujem o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice. Nakoľko
ide o vážnu vec a treba zachovať maximálnu transparentnosť, dovolil som si pred začatím
rokovaní navrhnúť komisiu z radov poslancov, ktorá preskúma danú možnosť. Je v plnej
kompetencii  Mestského  zastupiteľstva  rokovať  o podmienkach  prípadného  prenájmu
a tieto  buď  schváliť,  alebo  neschváliť.  Z mojej  kompetencie  som  poveril  riaditeľa
Mestskej  nemocnice  JUDr.  Cimráka,  aby  komisii  poskytol  maximálnu  súčinnosti.
V súčasnosti  nemáme  žiadne  konkrétne  informácie  okrem  predmetného  listu  a preto
z mojej strany je predčasné sa vyjadrovať k tejto ponuke. 
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Preto Vám, Vážené poslankyne a poslanci, odporúčam schváliť predložený návrh,
aby  bolo  možné  zodpovedne  vyhodnotiť  ponuku  pri  zachovaní  maximálnej
transparentnosti  a zabezpečiť,  aby  mestská  nemocnica  aj  naďalej  poskytovala  svoje
služby občanom zlatomoraveckého regiónu. V prípade nejakých otázok k predloženému
návrhu požiadal JUDr. Ing. Cimráka, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby ich
zodpovedal. 

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec Galaba – sa vyjadril, že bol prekvapený, že bol navrhnutý do komisie bez toho,
aby sa ho na to niekto predtým spýtal.  Myslí si, že tento list je všeobecný a vyžaduje si
pozornosť všetkých poslancov a preto nesúhlasí, aby bol v tejto komisii, ale je za to, aby
boli v komisii prítomní všetci poslanci. Podotkol, že predmetný materiál dostali poslanci
až na veľkonočný piatok. Prekvapilo ho, že v pondelkovom vydaní Nitrianskych novín
vyšiel článok – „Poslanci rozhodnú, čo sa stane s nemocnicou“, kde pán Holúbek písal
o tom, že nemocnicu zachráni investor. Chcel by vedieť, že kto dal pánovi Holúbekovi
informáciu,  že  firma  Svet  zdravia  oslovila  vedenie  mesta.  Uviedol,  že  v článku  sú
citované  názory,  že  skupina  okolo  pána  Cimráka  a vedenia  mesta  prezentuje
transformáciu nemocnice na s.r.o.-čku, s čím on a poslanci nesúhlasia, pretože väčšina
poslancov zastáva názor, aby bola Mestská nemocnica pretransformovaná na neziskovú
organizáciu.  Navrhol,  že  sú  tri  spôsoby,  čo  ďalej  s nemocnicou,  a to  zrušiť,  prenajať
alebo pretransformovať na neziskovú organizáciu.  Ďalej navrhol,  že treba na stretnutí
s poslancami alebo na zastupiteľstve s firmou rokovať, ale nedovolí si byť kompetentný
a vedieť sa vyjadriť k tomu ako to má v meste fungovať z hľadiska ich zámeru.  
Prednosta  MsÚ  –  vysvetlil,  že  komisia  bola  navrhnutá  v tomto  zložení  preto,  že
Mgr.  Galaba  zastáva  funkciu  predsedu  finančnej  komisie,  Mgr.  Uhrinová  je
predsedkyňou sociálno-zdravotnej komisie a Ing. Škvarenina je zástupca za mesto.  
JUDr. Vozárová –  podala vysvetlenie,  ako sa informácie dostali  pánovi Holúbekovi.
Informovala, že od pána Holúbeka bola na mesto zaslaná požiadavka, aby sa primátor
mesta vyjadril a zaujal stanovisko k nemocnici a k jej najbližšiemu osudu. Keďže má na
starosti  komunikáciu  s médiami,  tak  pánovi  Holúbekovi  zaslala  vo štvrtok  vyjadrenie
k nemocnici.,  v ktorom už  bol  spomenutý  investor,  na  základe  doručenej  ponuky  od
spoločnosti Svet zdravia. Čo sa  týka vyjadrení ohľadne Mestskej nemocnice zo strany
mesta  a pána primátora  sme sa nezmieňovali  o s.r.o-čke.  Dodala,  že sme sa vyjadrili
v tom zmysle, že plne ponechávame na zodpovednosť a rozhodnutie poslaneckého zboru
ako sa rozhodnú s nemocnicou naložiť a zo strany vedenia mesta to budeme v záujme
zachovania a fungovania nemocnice rešpektovať.
JUDr. Ing. Cimrák  – uviedol, že by k tomu ocenil konštruktívny prístup, pretože ide
o osud a záchranu nemocnice. Vysvetlil,  že komisia bola navrhnutá z poslancov z toho
dôvodu, aby poslanci mali priamy dosah na to, ako budú tieto rokovania prebiehať. Keď
títo kandidáti nechcú byť členmi komisie, tak by bol za to, keby sa utvorila úzka skupina
zložená  minimálne  z  troch  poslancov,  hlavného  kontrolóra  a iného  zástupcu,  aby
zhodnotili  túto  ponuku a rokovali  s investorom o zámere.  Obrátil  sa  na poslancov,  že
v prípade,  že sú toho názoru,  že s investorom treba  rokovať,  ale  má za nich rokovať
mesto môžu poveriť primátora, aby rokoval s investorom on.  Dodal, že by bol nerád,
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keby  tento  bod  programu  prešiel  mlčaním  a budeme  čakať,  či  nemocnica  na  budúci
týždeň bude alebo nebude mať peniaze na účte exekútora. Bol by rád keby sa to zobralo
na vedomie a povedalo by zastupiteľstvo, či sa máme do toho pustiť alebo nie. Poprosil
poslancov, aby zhodnotili ponuku a zaujali k tomu stanovisko.
Poslanec Boršč - uviedol, že je škoda, že pred dvoma rokmi nebol takýto kladný postoj
k nemocnici  a že  vedenie  mesta  a poverený   riaditeľ  nemocnice  nebol  prístupný  ku
transformácií  Mestskej  nemocnice  na neziskovú organizáciu,  pretože  odvtedy sme  už
mohli  vedieť,  či  by  nezisková  organizácia  bola  schopná  plniť  požiadavky  občanov
a zdravotnú starostlivosť občanom Zlatých Moraviec a širokého okolia. Poukázal na to,
že  nemocnica  má  veľké  problémy  a tiež  na  to,  že  dnes  máme  schváliť  navýšenie
príspevku  pre  nemocnicu,  čo  je  podľa  neho  dosť  vysoká  položka.  Pripomenul,  že  v
minulosti bolo zo strany bývalého riaditeľa nemocnice prezentované, že v nemocnici je
všetko v poriadku, že bude stíhať plniť všetky povinnosti tak, aby obyvatelia neutrpeli na
tom, že nemocnica nebude môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Informoval, že na
komisii  sociálnej,  zdravotnej  a bytovej  politiky bývalý poverený riaditeľ  sľuboval,  že
oddĺží dlh Sociálnej poisťovne, dodrží splátkový kalendár a najneskôr v júli 2013 budú
všetky  záväzky  uhradené.  Dodal,  že  sa  neudialo  nič  a záväzky  sa  stále  zvyšujú
a v súčasnosti má nemocnica záväzky vo výške milióna EUR. Uviedol, že o investorovi
sa  uvažovalo  už  za  bývalej  primátorky,  bolo  to  aj  schválené,  ale  primátorka  to
nepodpísala. Ďalej navrhol, aby boli v komisii prítomné osoby, ktoré už v zdravotníctve
pôsobili a majú skúsenosti.
Poslanec  Rumanko -  uviedol,  že  ho  dojala  starostlivosť  primátora  mesta  a riaditeľa
nemocnice o osud nemocnice. Obrátil sa na primátora mesta a poukázal na to, že keby
nebolo nominácie pána Grujbára na funkciu riaditeľa, fachmana a stratéga, ktorý nakladal
s finančnými prostriedkami, tak ako nakladal, tak nevie, čo si má o tom myslieť. Povedal
primátorovi, že si ho dosadil na túto funkciu a primátor len skonštatoval, že sklamal jeho
dôveru. Povedal primátorovi, že je to jeho plná zodpovednosť, pretože vôbec neprihliadal
na  názor  poslancov,  ktorí  mu  hovorili  o pánovi  Grujbárovi  niečo  iné.  Očakával  od
primátora, že po tom, čo urobil jeho nominant v nemocnici odstúpi z postu primátora, čo
sa však neudialo. Čo sa týka situácie ohľadne neziskovej organizácie uviedol, že poslanci
prijali uznesenie, ktoré je platné, ale bol tam jeden problém a to s uzatvorením zmlúv so
Sociálnou  a  zdravotnými  poisťovňami,  ktoré  pribrzdili  proces  prípravy legislatívy  na
transformáciu nemocnice na neziskovú organizáciu. Navrhol pánovi Cimrákovi, aby sa
stretol a porozprával s pánom Grujbárom, čo sa podľa neho aj udialo, za účelom, aby ho
presvedčil,  aby priniesol  finančné prostriedky,  ktoré unikli  za  jeho pôsobenia z účtov
nemocnice  a mohli  by  sme  stabilizovať  ostatné  mestské  podniky,  ktoré  sú  finančne
poddimenzované.
JUDr. Ing. Cimrák – reagoval na príspevok poslanca Boršča a uviedol, že transformácia
nemocnice  na  neziskovú  organizáciu  nenájde  600  tis.  €  na  ďalšiu  investíciu,  ktorú
nemocnica  potrebuje.  Uviedol,  že  v  nemocnici  robí  úsporné  opatrenia.  Reagoval  na
obvinenia poslanca Rumanka ohľadne stretávania sa s pánom Grujbárom, k čomu môže
verejne povedať, že sa s ním od jesene nevidel. Uviedol, že k ponuke investora sa treba
postaviť a vypočuť si potencionálneho investora a dať tomu šancu. Bol by rád, keby sa
nezahodila táto príležitosť a riešila sa nemocnica. V prípade transformácie nemocnice na
neziskovku alebo s.r.o.-čku sa nezabráni  zadlžovaniu  nemocnice  a tiež budú potrebné
ďalšie  investície do tepelného hospodárstva a prístrojového vybavenia. 
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Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Dubajová.

Poslanec Rumanko – sa ohradil, že nepovedal, že pán Grujbár ukradol, ale že nesprávne
nakladal  so  zverenými  finančnými  prostriedkami.  Spýtal  sa,  či  nechceme  zástupcov
spoločnosti  zavolať  na zastupiteľstvo  za  účelom,  aby odprezentovali  svoj  zámer  a čo
plánujú urobiť s nemocnicou.
Poslanec  Galaba  –  uviedol,  že  nemá  nič  proti  tomu,  aby  sme  s potencionálnym
záujemcom rokovali o zámere. Podľa jeho názoru by sa uvedená ponuka mala prejednať
na  neoficiálnom  stretnutí  poslancov,  vedenia  mesta,  vedenia  nemocnice  a  následne
zostaviť komisiu bez mien z radov odborníkov a občanov.
Primátor mesta – súhlasil s názorom poslanca Galabu.
JUDr.  Ing.  Cimrák  -  súhlasil  s postojom  poslanca  Galabu  a uviedol,  že  by  bolo
potrebné, aby mu bol udelený mandát, aby mohol poskytnúť finančné údaje o nemocnici
potencionálnemu investorovi na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám .
Ďalej odporučil v najbližších týždňoch zvolať stretnutie so zástupcami investora. 
Poslanec Petrovič - poznamenal, či sa začne rokovať s investorom dnes alebo o mesiac
neovplyvní  to  exekútora.  Poukázal  na  to,  že  sú  platné  uznesenia,  ktoré  keby  sa
rešpektovali,  tak  k tejto  situácií  nedôjde.  Ďalej  sa  vyjadril  k búraniu  stavby  v areáli
nemocnice, keď sa pred rokom o tom hovorilo a niektorí poslanci žiadali o prieskum trhu,
za koľko sa to dá zbúrať. Uviedol, že zrazu je stavba zbúraná bez toho, aby poslanci
vedeli, ktorá firma by to za koľko zbúrala. Neverí tomu, že keď si firma musí prenajímať
stroje  od inej  firmy,  či  by to nevedela  zbúrať lacnejšie  a tiež  si  myslí,  že  Technické
služby by disponovali dostatočnou technikou. Zaujímalo ho, či odpad išiel na skládku
alebo komu sa za to spätne vyfaktúrovalo. Ďalej sa vyjadril, že pán riaditeľ nemocnice
hovoril  pred dvomi mesiacmi  pri  schvaľovaní  rozpočtu,  že  to  finančne zvládne a bol
ochotný sám si  prevziať nemocnicu.   Zdôraznil,  že  ak riaditeľ  nebol  pri  schvaľovaní
rozpočtu schopný odhadnúť rozpočet pochybuje o jeho kompetentnosti. Pýta sa, že kde
sú  peniaze,  ktoré  zmizli  z nemocnici.  Poukázal  na  to,  že  dávať  peniaze  tam,  kde  sa
netransparentne hospodári považuje za hlúpe vydieranie poslancov a obyvateľov mesta
a tiež to považuje za hazardovanie s ich zdravím. Ďalej sa vyjadril ku tlačeniu poslancov
v prípade spaľovne na zhodnocovanie plastov, kde boli  poslanci tlačení schváliť začatie
obstarávania zmien územného plánu a tiež mal výhradu k projektu vo výške 15 tis. €.
JUDr.  Ing.  Cimrák  –  reagoval  na  poslanca  Petroviča,  že  na  zastupiteľstve  keď  sa
schvaľoval  rozpočet  upozorňoval,  že  príspevok  pre  nemocnicu  je  nízky  a tiež  neboli
plánované splátky do Sociálnej poisťovni. Poukázal na to, že pánovi Tomajkovi poslanci
schválili príspevok na splácanie dlhu a tiež nemocnica má nárok na navýšenie príspevku
na splácanie predošlého dlhu.
Poslanec  Rumanko – poukázal  na  to,  že  pán  Cimrák  bol  právnym  a ekonomickým
asistentom pána  Grujbára.  Uviedol,  že  keby nebolo  jeho  a hlavného  kontrolóra  a ich
snaživosti dopracovať sa k správe o finančnom stave Mestskej nemocnice s prípravou na
audit, tak by sa neodhalili problémy v nemocnici. Uviedol, že pred rokom na júnovom
zastupiteľstve žiadal od pána Grujbára, aby jemu a ostatným kolegom predložil správu
o plnení rozpočtu a hospodárení nemocnice. Pán Grujbár mu vtedy prisľúbil, že dňa 15.7.
predloží  správu  u pána  primátora,  čo  sa  však  nestalo,  správa  nebola  predložená  ani
k 30.7., kde už zistil, že nie sú uhradené odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní.
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Takisto  pán  Grujbár  sľuboval  šéfke  právneho  a ekonomického  oddelenia  Sociálnej
poisťovne, že sa s nimi stretne, čo sa tiež nestalo. Obrátil sa na pána Cimráka, že on ako
pravá  ruka  pána  Grujbára  musel  vedieť  o tomto  stave  a jeho  praktikách,  čo  sa  týka
finančnej  disciplíny  Mestskej  nemocnice  a tiež  od  pána  Cimráka  očakával,  že  bude
o tomto  probléme  informovať  poslancov.  Ďalej  sa  opýtal,  či  pán  Raček  nerokoval
s mestom ohľadne odkúpenia zbúranej budovy, pretože si pamätá, že v predchádzajúcom
volebnom období pán Raček požiadal o odkúpenie tejto budovy.
Primátor  mesta  –  odpovedal,  že  pán  Raček  nerokoval  s ním  ohľadne  odkúpenia
spomínanej budovy.

Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Babocká.

Prednosta MsÚ –  uviedol, že ak poslanci budú mať záujem o informácie týkajúce sa
asanácie budovy v Mestskej nemocnici môžu sa obrátiť na neho a poskytne im všetky
informácie.

Poslanec Chládek – prečítal návrh upraveného uznesenia.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 11 (Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Madola, Petrovič, Tonkovič,
Hritz, Galaba, Babocká)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 17/
Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením  –  navýšenie  príspevku  pre  Mestskú  nemocnicu  prof.  MUDr.  Korca,
DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť
na  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  JUDr.  Ing.  Cimráka,  povereného
riaditeľa nemocnice, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Ing. Cimrák -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 9.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Galaba – uviedol, že na zasadnutie finančnej komisie bola predložená žiadosť
od  pána  Cimráka,  ktorá  bola  zdôvodnená  tým,  že  Mestské  zastupiteľstvo  znížilo
príspevok zriaďovateľa o 60 tis. € oproti pôvodného návrhu, čo nebola pravda. Vysvetlil,
že pôvodný návrh vo výške 240 tis. € zmenilo vedenie mesta na 180 tis. €.  Mal výhradu,
že  poslanci  majú  rozhodnúť  o navýšenie  príspevku.  Verí  tomu,  že  dlh  v Sociálnej
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poisťovni vážny,  že hrozia  exekúcie a príspevok by sa musel  neskôr navýšiť.  Prečítal
z dôvodovej správy, „že z uvedeného dôvodu navrhujem navýšiť príspevok pre Mestskú
nemocnicu  o 150  tis.  €  a o túto  sumu  znížiť  príspevky  pre  ostatné  príspevkové
organizácie  mesta“.  Navrhol,  aby riaditelia  mestských  podnikov  zvážili,  či  potrebujú
peniaze,  či  im  záleží  na  Mestskej  nemocnici  a nech  riaditelia  mestských  podnikov
navrhnú, kde zoberú 150 tis. € zo svojich rozpočtov. Dodal, že nech si riaditelia znížia
rozpočty tak, aby dokázali fungovať a predložili návrhy na odsúhlasenie zastupiteľstvom.
Uviedol, že ako poslanec sa odmieta podieľať na tom, že on mestským podnikom zníži
príspevok, pretože oni ako štatutári podnikov sú zodpovední za fungovanie podnikov.
Poslanec Galaba – navrhol do uznesenia doplniť:
„u k l a d  á
riaditeľom   mestských  podnikov  predložiť  návrh  finančnej  komisii  na   zníženie
príspevkov mestských podnikov z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014  v celkovej sume
150 000 EUR, ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta
Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. Termín do 15.
mája 2014“.

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Hollý.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za:  9  (Chládek,  Škvarenina,  Galaba,  Záchensky,  Dubajová,  Madola,  Hritz,  Petrovič,
Boršč)
Proti: 1 (Babocká)
Zdržali sa: 2 (Hollý, Tonkovič)
Nehlasoval: 2 (Rumanko, Vicianová) 

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 18/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Mestského
strediska kultúry a športu p.o. za rok 2013 (mat. č.10-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  pani  Holubovú,  poverenú  riaditeľku
Mestského strediska kultúry a športu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Poverená  riaditeľka  Mestského  strediska  kultúry  a športu  -  Holubová  -   podala
bližšie informácie na základe materiálu č. 10.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 6 (Škvarenina, Chládek, Hollý, Tonkovič, Hritz, Babocká)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali:  8  (Dubajová,  Galaba,  Rumanko,  Madola,  Petrovič,  Boršč,  Vicianová,
Záchensky)

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  správu  nezobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.

K     bodu 19/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Službyt  Zlaté
Moravce, m.p. za rok 2013 (mat. č.11-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  a odporučila  Mestskému zastupiteľstvu  žiadať  od
mestských podnikov, aby na najbližšie Mestské zastupiteľstvo doplnili k správe o plnení
rozpočtu  audit  za  príslušný  rok.  Požiadal  Mgr.  Petra  Sendlaia,  povereného  riaditeľa
Službytu, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Poverený  riaditeľ  Službytu  -  Mgr.  Sendlai  -   podal  bližšie  informácie  na  základe
materiálu č.11.

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: 5 (Škvarenina, Chládek, Babocká, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Rumanko)
Nehlasovali:  8  (Dubajová,  Galaba,  Hollý,  Madola,  Petrovič,  Boršč,  Záchensky,
Vicianová)

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  správu  nezobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.
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K     bodu 20/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
Mesta Zlaté Moravce, m. p.  za rok 2013 (mat. č.12-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  a odporučila  Mestskému zastupiteľstvu  žiadať  od
mestských podnikov, aby na najbližšie Mestské zastupiteľstvo doplnili k správe o plnení
rozpočtu audit za príslušný rok. Požiadal pána Vargu, povereného riaditeľa Technických
služieb, aby podal informáciu k predloženému bodu.
Poverený riaditeľ Technických služieb - Varga  -  podal bližšie informácie na základe
materiálu č. 12.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec  Galaba  –  uviedol,  že  v správe  mu  chýba  jedna  vec  a to  úloha,  ktorú  dali
poslanci  hlavnému kontrolórovi  mesta  informovať  o zistených  skutočnostiach  v tomto
mestskom  podniku,  pretože  v septembrovom  zastupiteľstve  bol  predložený  návrh  na
rozpočtové opatrenie, ktoré poslanci neschválili. V predmetnom návrhu išlo o navýšenie
príspevku  pre  Technické  služby  o cca  200  tis.  €.  Doplnil,  že  bolo  k tomu  prijaté
uznesenie,  kde mal  hlavný kontrolór zistiť,  či  nedošlo k porušeniu nejakých zákonov,
pretože príspevok bol použitý bez súhlasu Mestského zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič – uviedol, že hneď na zastupiteľstve, keď sa neschválil
návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb skonštatoval, že nebude potrebné robiť
kontrolu,  nakoľko  v tomto  podniku  bola  porušená  plánovacia  finančná  disciplína.
Vysvetlil,  že  v prípade  schválenia  rozpočtu  Technických  služieb  sa  všetky  zmeny
v rozpočte musia tiež schvaľovať na zastupiteľstve. Poukázal na to, že to isté sa stalo aj
v Službyte, že dali návrh na rozpočtové opatrenie, ktoré však nebolo schválené.
Poslanec Galaba –  nadviazal na hlavného kontrolóra a uviedol, že v zmysle zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §14 bol porušený zákon. Dal
primátorovi na zváženie, či by nemal uvažovať o odvolaní riaditeľov týchto mestských
podnikov.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 3 (Škvarenina, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Babocká, Chládek, Rumanko)
Nehlasovali:  8  (Dubajová,  Galaba,  Hollý,  Boršč,  Petrovič,  Madola,  Vicianová,
Záchensky)

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  správu  nezobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.
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K     bodu 21/
Správa  o plnení  rozpočtu  a  hospodárení  príspevkovej  organizácie  Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.13-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  a odporučila  Mestskému zastupiteľstvu  žiadať  od
mestských podnikov, aby na najbližšie Mestské zastupiteľstvo doplnili k správe o plnení
rozpočtu audit za príslušný rok. Požiadal pána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb,
aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Riaditeľ  Záhradníckych služieb  -  Tomajko -   podal  bližšie  informácie  na  základe
materiálu č. 13.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Prednosta  MsÚ  –  informoval,  že  pred  rokovaním  Mestského  zastupiteľstva  bol
poslancom  doručený  materiál  –  informácia  o plnení  príkazov  zriaďovateľa  zo  strany
príspevkovej  organizácie  Záhradnícke  služby  mesta  Zlaté  Moravce.  Uviedol,  že
v predloženom  materiáli  sú  informácie  o tom,  ako  mestské  podniky  plnenia  pokyny
zriaďovateľa. Poukázal, že Záhradnícke služby mesta nie sú schopné včas a na prvýkrát
predložiť  kompletné  a správne  doklady.  Ďalej  informoval,  že  v tomto  týždni  boli  na
meste  na  rokovaní  spoločnosti,  ktorým  Záhradnícke  služby  mesta  dlhujú  peniaze  za
dodávku tovaru. Opätovne bolo rokovanie vedenia mesta s pánom Deprém zo spoločnosti
Drevokom a zástupcovia tejto spoločnosti sa ho pýtali,  či mesto prevezme záväzky za
Záhradnícke  služby  mesta.  Ďalej  informoval,  že  na  vedenie  mesta  sa  nakontaktoval
zástupca  holandskej  spoločnosti,  ktorá  dodávala  pre  Záhradnícke  služby  mesta
cibuľoviny kde je dlh vo výške 4 tis. €. Zdôraznil,  že sa nám ťažko pracuje keď pán
riaditeľ nedodáva materiály načas a pracovníčky oddelenia financií a rozpočtu si musia
prácu nosiť domov. Dodal, že spolupráca s pánom Tomajkom je veľmi zlá a ocenili by,
aby sa to do budúcnosti zlepšilo.
Primátor mesta  –  informoval  poslancov,  že  sú  prítomní  občania,  ktorí  by sa  chceli
vyjadriť k problémom s vedením Záhradníckych služieb. 

Primátor mesta – dal hlasovať o udelení slova pre občanov, ktorí by sa chceli vyjadriť  k
práci pána Tomajka:

Za: 3 (Škvarenina, Babocká, Hollý)
Proti: 4 (Boršč, Chládek, Rumanko, Záchensky)
Zdržali sa: 4 (Dubajová, Madola, Tonkovič, Hritz)
Nehlasovali: 3(Galaba, Petrovič, Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

Riaditeľ Záhradníckych služieb - Tomajko -   reagoval na príspevok prednostu MsÚ
a poukázal  na  to,  že  pol  roka  neboli  poukazované  peniaze  z mesta  a  tiež  neboli
vyplácané mzdy zamestnancom Záhradníckych služieb, čo malo vážne dôsledky na ľudí.
Ďalej  informoval,  že  k splácaniu  dlhov  voči  Sociálnej  poisťovni  mali  dohodnuté
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splátkové kalendáre a keďže z mesta neboli poukazované polroka peniaze, tak splátkové
kalendáre padli. Ďalej uviedol, že v tom čase keď podnik nedostával od mesta príspevok
odišli z podniku dve zamestnankyne a mestský podnik zostal bez účtovníčok, tak z toho
dôvodu došlo k neskorému dodávaniu účtovných dokladov. Ďalej poznamenal, že ak má
dať 100 tis. € pre nemocnicu a zostane mu 60 tis. €, čo za to podnik spraví. Informoval,
že  zo  strany  občanov  má  veľa  požiadaviek  na  výruby  stromov.  Čo  sa  týka  plnenia
záväzkov dodávateľov sa snažia plniť splátkové kalendáre. Ďalej informoval, že mesto
dalo  na  mestský  podnik  trestné  oznámenie  a polícia  si  žiadala  predložiť  materiály
týkajúce  sa  mestského  podniku.  Poznamenal,  že  zdravotnícke  zariadenia  nemôžu  byť
exekuované.
JUDr. Ing. Cimrák- vysvetlil, že nemocnice môžu byť exekuované.
Ing. Szobiová- sa vyjadrila, že všetky informácie sú obsiahnuté v predloženom materiáli.
Poukázala  na  to,  že  nepredkladanie  dokladov,  oneskorenie  predkladanie  alebo
doplňovanie sťažuje prácu na oddelení. 
Primátor mesta- požiadal poslancov, aby odvolali riaditeľa Záhradníckych služieb pána
Tomajku.

Primátor mesta – dal hlasovať za odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta:

Za: 0
Proti: 1(Chládek)
Zdržali sa: 4 (Rumanko, Babocká, Škvarenina, Hritz)
Nehlasoval: 9 (Dubajová, Galaba, Hollý, Madola, Petrovič, Boršč, Tonkovič, Vicianová,
Záchensky)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

Primátor mesta  – požiadal  poslancov o hlasovanie za uznesenie,  ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 3 (Chládek, Hritz, Tonkovič)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Babocká, Škvarenina, Rumanko)
Nehlasoval:  8  (Dubajová,  Galaba,  Hollý,  Madola,  Petrovič,  Boršč,  Vicianová,
Záchensky)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

K     bodu 22/
Návrh na Dodatok č. 2 k VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy  a školských
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-34MZ-2014)
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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 návrhu.
Ing. Szobiovú -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 14.

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: 13 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola,
Babocká, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 23/
Návrh  na  3.  zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením  (mat. č.15-34MZ-2014)

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 návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 15.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec  Galaba-  uviedol  pripomienku  k programu  11,  k búracej  akcii  skladu
v Mestskej  nemocnici  vo  výške  15 500,-  €,  čo  rešpektuje,  pretože  išlo  o životu
ohrozujúce. Uviedol, že v minulom roku pán Grujbár navrhol, aby poslanci schválili 20.
tis.  € na zbúranie spomínanej  budovy,   s čím poslanci  nesúhlasili  a návrh neschválili.
Žiadali od pána Grujbára, aby oslovil firmy a poslanci mali možnosť vidieť ich ponuky
a konkrétnymi sumami, za ktoré sú ochotní budovu zbúrať, čo sa však nestalo. Poukázal
na to, že nebola schválená položka v rozpočte na zbúranie tejto budovy a tiež na to, že
spoločnosť Eagle, s.r.o. zarobila v roku 2011 na tejto budove 4 500 €. Upozornil na to, že
búranie budovy stálo mesto 20. tis. €.
Prednosta  MsÚ-  uviedol,  že  na  finančnej  komisii  a Mestskej  rade  vysvetlil,  že  aké
dôvody nás k tomu viedli.  V prípade,  že bude mať niekto záujem vedieť  celý postup
asanácie tejto budovy je mu k dispozícií a vie to vydokladovať.
Bc. Nociar – upresnil, že sumy, ktoré uvádzal poslanec Galaba, neboli na budovu, ktorá
sa  zbúrala,  ale  jednalo  sa  o faktúry  za  štúdiu  na  prípravu  a rekonštrukciu  budovy
bývalého MNV.
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Primátor  mesta  –  navrhol  dať  úlohu  hlavnému  kontrolórovi,  aby  to  prešetril  a na
najbližšom zastupiteľstve podal o tom informácie.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za:  10  (Chládek,  Boršč,  Záchensky,  Dubajová,  Galaba,  Madola,  Babocká,  Hritz,
Tonkovič, Hollý)
Proti: 1 (Rumanko)
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 (Vicianová, Petrovič, Škvarenina)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 24/
Návrh  na  financovanie  záväzku  po  lehote  splatnosti  „Rekonštrukcia  MK
Murgašova ulica Zlaté Moravce“ (mat. č.16-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila predložiť
na  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a neodporučila  návrh  schváliť  a požiadal  Ing.
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému
návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 16.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
JUDr.  Vozárová  –  informovala,  že  právny  zástupca  spoločnosti,  ktorá  realizovala
rekonštrukciu  MK  Murgašova  ulica  navštívil  Mestský  úrad  a pýtal  sa,  že  ako  je  to
s úhradou  tohto  záväzku.  Uviedla,  že  zástupcov  spoločnosti  informovali  a týchto
skutočnostiach,  že  potrebujeme  návrh  financovania  predložiť  do  Mestského
zastupiteľstva  na  schválenie,  s tým  že  zástupca  spoločnosti  oboznámil,  že  počká.
V prípade,  že nebude schválené aspoň z časti  uhradiť tieto faktúry,  pretože práce boli
urobené, oznámili, že podajú návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Uviedla, že
z jej  pohľadu  sa  časom povinnosti  zaplatiť  za  toto  dielo  nevyhneme,  už  len  zostáva
otázka, koľko nás to bude stáť. Dodala, že ak to budeme ďalej odkladať, tým to bude
drahšie,  pretože  ak  podajú  návrh  na  súd,  kde  nevidí  veľkú úspešnosť  mesta  v tomto
spore, minimálne ďalších 7 tis. € nás bude stáť súdne poplatky.
Poslanec Rumanko- reagoval na právničku MsÚ. Uviedol, že bol u primátora, bol tam
prítomný  aj  prednosta  MsÚ  a pani  Szobiová  a hovorili  o výberových  konaniach
a verejných zákazkách, kde povedal primátorovi, že prekročil svoje kompetencie, čo sa
týka  podpisu  dodatku  č.  2  k tejto  zmluve.  Povedal  primátorovi,  že  pochybil,  pretože
nemal právo podpísať túto zmluvu bez schválenia Mestským zastupiteľstvom. 
JUDr. Vozárová- uviedla, že podpísanie zmluvy a dodatku je v kompetencii.  primátora.
Uviedla,  že  úrad  pre  verejné  obstarávanie  odsúhlasil  túto  akciu,  avšak  financovanie
nebolo plánované v rozpočte a ani finančne doriešené.
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Poslanec Rumanko –  očakával  od primátora,  že predloží  na zastupiteľstvo návrh na
schválenie dodatku.
Poslanec Galaba-  uviedol,  že v dodatku č.  2 sa suma navýšila o 100 tis. € a celková
rekonštrukcia ulice Murgašovej stála 340 tis. € a v dodatku č. 2 je uvedené, že úhradu
tohto výdavku je možné realizovať až po schválení Mestským zastupiteľstvom. Dodal, že
nech to  schvaľuje zastupiteľstvo,  ktoré bude o tom presvedčené,  že to  bol  oprávnený
výdavok.
JUDr. Vozárová –  upozornila, že problém je v tom, že ak príde k súdnemu sporu, tak
firma požiada o určenie splatnosti faktúry, pretože práce vykonané boli.
Poslanec Hollý – uviedol, že ho zaráža jedna vec, že rekonštrukcia Dlhej ulice, ktorá má
1200 m stála 18. mil. korún a Murgašova ulica, ktorá má 250-300 m stála 9 mil. korún.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 2 (Škvarenina, Babocká)
Proti: 5 (Galaba, Dubajová, Rumanko, Hollý, Petrovič)
Zdržali sa: 6 (Chládek, Záchensky, Boršč, Madola, Tonkovič, Hritz)
Nehlasoval: 1 (Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

K     bodu 25/
Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a návrh na
dofinancovanie ZOS (mat. č.17-34MZ-2014)

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 podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 17.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bc. Bošiaková –  uviedla,  že vzhľadom k tomu,  že z roka na rok je finančná situácia
v ZOS  zložitejšia  pristúpili  k opatreniu,  že  zvýšili  príspevok  od  klientov,  pretože
financovanie z podielových daní a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nie je
dostačujúce.  Požiadala  o pomoc  a podporu  za  zachovanie  tohto  zariadenia,  ktoré  pri
súčasnom stave je vo veľmi zložitej finančnej situácií.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 13 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Madola, Babocká,
Vicianová, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasoval: 1 (Galaba)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 26/
Návrh  Dodatku  č.  4,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  VZN  č.  4/2011  o  poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.18-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Bošiakovú, vedúcu opatrovateľskej
služby  a zariadenia  opatrovateľskej  služby,  aby  podal  informáciu  k predloženému
návrhu.
Bc. Bošiaková -  podala bližšie informácie 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: 13 (Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Madola, Babocká, Škvarenina,
Vicianová, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Galaba)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 27/
Informácia  o  zmene  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2014  rozpočtovým
opatrením č.  1/2014 na základe  účelovo určených finančných prostriedkov  (mat.
č.19-34MZ-2014)

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 podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu 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:

24



Za: 13 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Babocká, Madola,
Hritz, Tonkovič, Galaba, Hollý, Petrovič)     
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Vicianová)

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  informáciu  zobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.

K     bodu 28/
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 (mat. č.20-34MZ-2014)

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 podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie 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: 14 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola,
Babocká, Vicionová, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 29/
Návrh  na  trvalé  upustenie  od  vymáhania  nedaňovej  pohľadávky  prevyšujúcej
2 000,- eur (mat. č.21-34MZ-2014)

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 podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 21.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 13  (Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká,
Hollý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Rumanko)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 30/
Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.22-34MZ-2014)

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 návrhu.
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 22.

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: 13  (Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká,
Hollý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Rumanko)

Primátor mesta    skonštatoval,    že predložený návrh zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 31/
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-34MZ-
2014)

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 návrhu.
 Ing. Szobiová-  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 23.
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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: 13  (Škvarenina, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola, Babocká,
Hollý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Rumanko)

Primátor mesta    skonštatoval,    že predložený návrh zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K     bodu 32/
Informácia vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013
a o stave  vymáhania  pohľadávok Mesta   Zlaté  Moravce  v roku 2013  (mat.  č.24-
34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Kordošovú,  vedúcu  oddelenia
miestnych daní a vymáhania pohľadávok, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Kordošová -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 24.

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: 14 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola,
Babocká, Hollý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor  mesta    skonštatoval,    že  predloženú  informáciu  zobralo  Mestské
zastupiteľstvo na vedomie.
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K     bodu 33/
Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (mat. č.25-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Bielika,  referenta  odpadového
hospodárstva a bytovej politiky, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Bielik -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 25.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec  Hollý-  uviedol,  že  spolupráca  s Ing.  Bielikom  bola  výborná  a  akceptoval
pripomienky  komisie  výstavby.  Mal  pripomienku  k VZN  k odseku  vymedzenie
základných pojmov, písm. k) nebezpečné odpady – hobliny, perlit kde navrhol doplniť
„použité“. Ďalej požiadal vysvetliť §18 ods. 4 zákona č. 223/2011 Z.z., ktorý hovorí, že
sa  zakazuje  „  biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad,  parkov,  odpadov  z cintorínu
a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb, občianskych združení.
JUDr.  Vozárová  -navrhla,  či  by  nebola  lepšie  prijať  VZN,  tak  ako  je  navrhnuté
a v prípade, že by sme zistili určité nezrovnalosti, tak by sme pripravili dodatok k VZN.
Poslanec  Petrovič-  uviedol,  že  treba  aktualizovať  VZN,  s tým,  že  by  preveril,  či  je
možné doplniť vetu, že na našom území by VZN zakazovalo spracovať a prijímať odpad
zo  zahraničia.  Zaujímalo  ho,  či  Slovenská  republika  má  s Talianskom  medzinárodnú
zmluvu, ktorá by umožňovala na Slovensko nejaký odpad.
Ing. Bielik- vysvetlil, že musí byť súhlas Ministerstva životného prostredia.
JUDr.  Vozárová-  vysvetlila,  že  niečo  takéto  by  bolo  napadnuté  ako  protizákonné,
pretože mi môžeme nejaké činnosti zakazovať alebo ukladať povinnosti len v medziach
zákona. Uviedla, že v rámci Európskej únie máme voľný pohyb tovaru, osôb, služieb. Ak
určité orgány povolia dovoz odpadu do našej republiky, myslí si, že nie je v kompetencie
samotnej obce, aby toto upravovala. 

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 12  (Škvarenina, Rumanko, Boršč, Chládek, Záchensky, Galaba, Madola, Babocká,
Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 (Dubajová, Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.
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K     bodu 34/
Návrh na schválenie  zmien a doplnkov č.6 UPN mesta Zlaté  Moravce(mat.  č.26-
34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Bc.  Nociara,  vedúceho  oddelenia
investičnej  výstavby  a hospodárskej  činnosti,  aby  podal  informáciu  k predloženému
návrhu.
Bc. Nociar -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 26.

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  (Hollý,  Petrovič,  Tonkovič,  Hritz,  Rumanko,  Chládek,  Záchensky,  Boršč,
Dubajová, Galaba, Madola, Babocká)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval:  2 (Škvarenina, Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 35/
Návrh na schválenie  Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia,
a.s. (mat. č.27-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Kmeťa,  odborného  referenta
oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta,  aby  podal  informáciu
k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 27.

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  (Rumanko,  Chládek,  Záchensky,  Boršč,  Dubajová,  Galaba,  Madola,  Babocká,
Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasoval: 2 (Škvarenina, Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 36/
Návrh  na  schválenie  spôsobu  prevodu  vlastníctva  nehnuteľného  majetku  Mesta
Zlaté  Moravce na  základe  obchodnej  verejnej  súťaže  a schválenie  podmienok
obchodnej verejnej  súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach -
stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku
obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.28-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Kmeťa,  odborného  referenta
oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta,  aby  podal  informáciu
k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 28.

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: 13 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola,
Babocká, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 37/
Návrh na  schválenie  prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej
administratívnej  budove  vo  dvore  Župného  domu  pre  Zlatomoravecký
vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č.29-
34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Kmeťa,  odborného  referenta
oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta,  aby  podal  informáciu
k predloženému návrhu.

30



Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 29.

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: 13 (Škvarenina, Rumanko, Chládek, Záchensky, Boršč, Dubajová, Galaba, Madola,
Babocká, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 38/
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat.
č.30-34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  Ing.  Kmeťa,  odborného  referenta
oddelenia  pre  stavebné  konanie  a správu  majetku  mesta,  aby  podal  informáciu
k predloženému návrhu.
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 30.

Zástupca primátora – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Galaba –  zdôvodnil,  že prečo Mestská rada nedoporučila návrh, v diskusii
s prednostom upozornili na to, že by bolo dobré nezaradiť návrh teraz do zastupiteľstva,
najmä  z tohto  dôvodu,  že  sa  môže  v budúcnosti  Župný  dom  riešiť  cez  projekt
eurofondov. Pokiaľ by sa nevyjasnila situácia ohľadom možnej rekonštrukciu Župného
domu ako celku, bolo by možné tento nájom neschváliť. Informoval, že v rámci NSK sú
prípravné  konania  na  operačné  programy,  kde  jednou  z možností  by  mohla  byť
rekonštrukcia Župného domu.
Zástupca primátora- požiadal Ing. Košúta, vedúceho oddelenia projektov a propagácie
mesta, aby sa vyjadril k tomu, či sú nejaké výzvy na čerpanie eurofondov a dotácií na
obnovu Župného domu.
Ing. Košút-  informoval, že takáto teoretická možnosť tu je a treba si uvedomiť to, že
v akom stave sa v súčasnosti  nachádza  Župný dom,  nie  je  ukončený architektonicko-
historicky  výskum  a z toho  dôvodu  nie  je  teraz  možné  vypracovať  projektovú
dokumentáciu  a uchádzať  sa  o nenávratné  finančné  prostriedky.  Uviedol,  že  snahou
vedenia mesta je, aby sa tento objekt zrekonštruoval a preto sme ho  z uvedeného dôvodu
odporučili  koordinačnému  orgánu  pre  RIUS,  aby  sa  táto  kultúrna  pamiatka  v rámci

31



prioritnej osi  – konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť
dostala do tohto zoznamu. V súčasnosti je tento dokument v štádiu pripomienkovania.   
Zástupca primátora –  sa vyjadril, že tiež si myslí, že je to zatiaľ v teoretickej rovine
a rekonštrukcia  Župného domu ako celku je  natoľko vážna  a náročná,  že skôr  cestou
k obnove Župného domu bude postupná úprava časti domu.

Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 3 (Škvarenina, Babocká, Chládek)
Proti: 2 (Dubajová, Rumanko)
Zdržali sa: 9 (Záchensky, Galaba, Boršč, Madola, Vicianová, Hritz, Tonkovič, Petrovič,
Hollý)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

K     bodu 39/
Správa o činnosti  Mestskej  polície  v Zlatých Moravciach za rok 2013 (mat.  č.31-
34MZ-2014)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na
zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  a požiadal  PhDr.  Takáča,  náčelníka  Mestskej
polície, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
PhDr. Takáč -  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: 14  (Škvarenina, Babocká, Madola, Galaba, Dubajová, Boršč, Záchensky, Chládek,
Rumanko, Hollý, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

K     bodu 40/
Vystúpenia občanov
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo.

Pán Karol Valach – vystúpil pre Mestským zastupiteľstvom so sťažnosťou na riaditeľa
Záhradníckych  služieb  pána  Tomajku.  Pán  Valach  popísal  problém  s hrobovými
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miestami, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti plota jeho pozemku, ktoré rieši už niekoľko
rokov bezúspešne. Niekoľko krát apeloval na pána Tomajku, že nie je dodržané ochranné
pásmo, zem z hrobou sa mu cez plot presypáva na jeho pozemok. Niekoľko krát navštívil
aj pána primátora, ktorý riaditeľa Záhradníckych služieb urgoval s riešením, čo bolo tiež
neúspešné.  Z toho  dôvodu  teraz  prišiel  a žiada  o pomoc  poslancov  Mestského
zastupiteľstva, ktorí stoja za pánom riaditeľom. 
K uvedenému problému sa vyjadrila aj dcéra pána Valacha.
Primátor  mesta  –  reagoval  na  príspevok  pána  Valacha,  že  na  druhý  deň  príde  aj
s prednostom MsÚ na tvar miesta a budú hľadať riešenie ich problému. 
Riaditeľ Záhradníckych služieb pán Tomajko – reagoval na príspevok pána Valacha
a vyjadril sa k sťažnosti pána Valacha.
Poslanec Petrovič-  sa vyjadril, že poslancov mrzí táto situácia a poznamenal, že môžu
byť radi, že susedný pozemok nemá pán Kabát a neumýva si na pozemku kamióny. 
MUDr. Sýkora – sa vyjadril k Mestskej nemocnici a navrhol, aby sa stala Okresnou.
 Pani  Jahnová  –  vyjadrila  výhrady  voči  tomu,  že  pri  výstavbe  obytných  domov
v mestskej  časti  „Ďatelinisko“ nebola dodržaná stavebná čiara,  čím sa cíti  poškodená,
nakoľko bol znehodnotený jej dom, popukané steny a blízkosť týchto obytných domov
narúša jej súkromie. Požiadala primátora a poslancov o nápravu a riešenie jej problému.

K     bodu 41/
Rôzne

Primátor mesta –  požiadal poslancov, ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho
predniesť.

Poslanec Chládek –  informoval,  že  pripravovali  projekt z  Nadácie Ezra,  ktorá môže
poskytovať  prostriedky  na  riešenie  pamiatok  a kultúrnych  podujatí  pre  židovské
komunity. Čo sa týka záchrany židovského cintorína, vypracovali projekt za Záhradnícke
služby  a odovzdali  ho  na  adresu  tejto  nadácie.  V prípade  získania  finančných
prostriedkov  by  chceli  zrekonštruovať  budovu  smútku,  postaviť  strechu,  obnoviť
vonkajšie fasády, vnútorné omietky, zhotoviť podlahy, okná a dvere, kde majú v pláne
vytvoriť  expozíciu  dokumentov,  fotografií  a historických  predmetov  a priblížiť
návštevníkom život a osudy zlatomoraveckých židovských spoluobčanov. Ďalej by chceli
opraviť pomníky a ohradu a dať do pôvodného stavu. Z prostriedkov mesta  vo výške
1000 € chcú vytvoriť  pietne  miesto,  pamätník  obetiam holokaustu.  Navrhol  presunúť
finančné prostriedky vo výške 1000 € z predaja výmeníčky. 
Ing. Szobiová -   uviedla,  že v návrhu chýba finančné krytie.  K tomu, aby sme mohli
zdroje  uvoľniť  musí  byť  zmena  rozpočtu  a tiež  návrh  na  zmenu  rozpočtu  musí  byť
zverejnený.
Hlavný  kontrolór  –  súhlasil  s Ing.  Szobiovou,  že  sa  musí  postupovať  podľa
rozpočtových pravidiel, čiže pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie.
Prednosta  MsÚ  –  informoval,  že  na  finančnej  komisii  a Mestskej  rade  boli  podané
návrhy, konkrétne požiadavka na financovanie akcie na škôlke na Žitavskom nábreží. Dal
do pozornosti,  že  treba  si  určiť  priority v prípade,  že sú voľné zdroje,  pretože krytie
v rozpočte  momentálne  nie  je.  Zdôraznil,  že  treba  sa  zaoberať  tým,  čo  je  pre  mesto
prioritou a najdôležitejšie spraviť za predpokladu, že sú v rozpočte na to voľné zdroje.

33



Ing. Szobiová –  obrátila sa na poslanca Chládeka s tým, že k predloženému návrhu by
sme potrebovali doplniť projekt, čo obsahuje, pretože prostriedky z kapitálového príjmu
z predaja výmeníčky môžeme použiť iba na kapitálové výdavky. 
Poslanec Chládek –  vysvetlil, že finančné prostriedky vo výške 1000 € sa použijú na
vybudovanie  pamätníka  obetiam  holokastu  vyše  250  našich  zlatomoraveckých
spoluobčanov  počas  druhej  svetovej  vojny.  Upozornil,  že  získanie  týchto  finančných
prostriedkov súvisí so získaným ďalších prostriedkov z projektu.
Poslanec Hollý – poznamenal, že počas vojny zomreli aj občania iných národností, nie
len židovskej a keď niečo chceme robiť, tak by sme mali na všetkých pamätať. 
Ing.  Szobiová  – uviedla,  že  z návrhu  jej  nie  je  jasné  kto  ho  predkladá  a kto  bude
vlastníkom  pamätníka,  pretože  my  môžeme  spolufinancovať  len  to,  čo  je  majetkom
mesta. 
Poslanec  Chládek –  uviedol,  že  pamätník  bude vo vlastníctve  mesta  ako aj  ostatné
pamätníky nachádzajúce sa v meste.
Prednosta  MsÚ  –  reagoval  na  poslanca  Chládeka,  že  spolupracoval  pri  odhalení
pamätnej tabule a pri tvorbe programu a udeľovaní čestných občianstiev spoluobčanom
židovského vyznania a myslí  si,  že nie sme im nič dlžní. Uviedol,  že s Ing. Szobiovu
rokuje  niekoľko  krát  denne  a hľadajú  zdroje  na  dôležitejšie  veci,  pre  Zariadenie
opatrovateľskej služby, sociálne služby, pre deti, na chodníky, údržbu, atď..

Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie o návrhu poslanca Chládeka:

Za: 5 (Škvarenina, Chládek, Záchensky, Dubajová, Boršč)
Proti: 0
Zdržali sa: 6 (Babocká, Madola, Galaba, Hritz, Tonkovič, Petrovič)
Nehlasovali: 3 (Hollý, Rumanko, Vicianová)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh nebol schválený.

Poslanec Boršč – uviedol, že ho požiadali občania v súvislosti zrušením diabetologickej
ambulancie a pretože v meste  zostala  ordinovať iba jedna lekárka musia pacienti  dlho
čakať na vyšetrenia. Opýtal sa, či by sa zo strany mesta nedalo niečo s tým robiť.
Primátor mesta –  uviedol, že nevedel o tejto situácií, preverí to a bude ho o výsledku
informovať.
Poslankyňa  Vicianová  –  informovala,  že  v Zlatých  Moravciach  ordinujú  dve
diabetologičky.

Prednosta  MsÚ  –  informoval  o návrhu  na  odvolanie  člena  komisie  pre  projekty,
eurofondy  a strategické  plánovanie  pána  Mgr.  Miroslava  Hrušku,  ktorý  požiadal
o ukončenie  členstva  v komisii  k 01.05.2014  z dôvodu  pracovnej  zaneprázdnenosti.
Uvedenú záležitosť preberal s predsedkyňou komisie  pani Dubajovou a dohodli  sa, že
nakoľko do konca  volebného  roka  budú len  tri  komisie  nebude potrebné vymenovať
ďalšieho člena z radu odborníkov.
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Primátor mesta  – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané
k tomuto bodu rokovania:

Za: 13  (Škvarenina,  Babocká,  Madola,  Dubajová,  Boršč,  Záchensky,  Hollý,  Petrovič,
Tonkovič, Hritz, Vicianová, Chládek, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 1 (Galaba)

Primátor mesta   skonštatoval,   že predložený návrh bol schválený.

Hlavný kontrolór –  sa vrátil k Mestskej nemocnici,  uviedol, že keď sa bude rokovať
s firmou  Svet  zdravia  bolo  by  potrebné  pokračovať  plnení  uznesení  o vytvorení
neziskovej organizácií, ktoré boli schválené v roku 2011. 
Informoval o kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri kontrole zistil, že v Zlatých Moravciach sa už
dlhodobo ešte  v minulých volebných obdobiach uplatňuje prax ustanovenia  riaditeľov
mestských organizácií  do funkcií  formou poverovacích dekrétov na určitú dobu, ktoré
vystavuje primátor, ako štatutárny orgán mesta. Zákonné ustanovenia síce neriešia túto
problematiku  jednoznačne,  ale  i napriek  tomu  uvedený  postup  mesta  považuje  za
nesprávny  a odporujúci  zámeru  a účelu  zákona,  ktorý  ukladá  ustanovenie  riaditeľov
mestských organizácií v úzkej súčinnosti primátora mesta a poslancov MsZ. V súlade so
zákonom  je  v súčasnosti  vymenovaný  do  funkcie  len  riaditeľ  mestského  podniku
Záhradnícke  služby  mesta  pán  Marián  Tomajko.  Poverovacím dekrétom podpísaným
primátorom  mesta  bez  schválenia  Mestským  zastupiteľstvom  je  v súčasnej  dobe
poverený  výkon  funkcie  riaditeľa  Mgr.  Peter  Sendlai,  Branislav  Varga,  Simona
Holubová.  V poverovacom  dekréte  JUDr.  Ing.  Cimráka,  povereného  vykonávaním
funkcie  riaditeľa  nemocnice  je  uvedené,  že  bol  vypracovaný  v súlade  so  zákonom č.
552/2003, čo však nezodpovedá skutočnosti, pretože tento zákon sa vzťahuje výlučne na
zamestnancov  príslušnej  organizácie  a menovaný  nie  je  zamestnancom  Mestskej
nemocnice. Ďalej je v dekréte nesprávne uvedené, že je v súlade so zákonom č. 369/1990
o obecnom zriadení. Menovanie riaditeľov mestských organizácií v zmysle ustanovenia
citovaného  zákona,  na  návrh  primátora  schvaľuje  Mestské  zastupiteľstvo.  Návrh  na
menovanie  ale  nebol  primátorom  mesta  predložený  na  schválenie  Mestskému
zastupiteľstvu. 
Súčasnú  situáciu  v mestských  organizáciách  Technické  služby,  Službyt,  Mestské
stredisko  kultúry  a športu  a Mestská  nemocnica  žiada  riešiť  v súlade  so  zákonom  č.
369/1990,  a to  podaním  návrhu  primátora  mesta  na  menovanie  ich  riaditeľov  na
najbližšom  riadnom  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  a v prípade  neschválenia
predložených návrhov následne informovať poslancov MsZ o ďalšom postupe primátora
mesta v riešení tejto problematiky. 
V Mestskej  nemocnici  je  však  potrebné  vzhľadom  na  kontrolné  zistenia,  komplexne
riešiť  súčasnú  situáciu  tak,  aby  bola  v súlade  s platnými  zákonmi  SR  a protestom
prokurátora proti povereniu JUDr. Ing. Cimráka vykonávaním funkcie riaditeľa. Požiadal
primátora, aby tieto veci boli doriešené tak, ako navrhuje.
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Primátor  mesta  –  potvrdil,  že  bol  hlavným  kontrolórom  informovaný  o výsledkoch
kontroly,  zvážil  všetky  okolnosti  a rozhodol  sa,  že  na  najbližšom  Mestskom
zastupiteľstve predloží poslaneckému zboru návrh na menovanie riaditeľov mestských
podnikov.
Poslanec  Petrovič  –  poznamenal,  že  keď  sa  budú  schvaľovať  riaditelia  mestských
podnikov, či by nemalo byť predtým výberové konanie.
Hlavný  kontrolór  –  vysvetlil,  že  menovanie  riaditeľov  mestských  príspevkových
organizácií  na  návrh  primátora  schvaľuje  Mestské  zastupiteľstvo,  nie  je  podmienkou
výberové konanie.

K     bodu    42/
Diskusia

Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky.

Bez príspevku.

K     bodu 43/
Interpelácie poslancov 

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

Poslanec Rumanko – interpeloval oddelenia dopravy 

- v súvislosti s dopravnou komunikáciou okolo bytového domu na Brezovej ulici č.
2,6.  Informoval,  že  tam  bývajú  dvaja  onkologicky  pacienti,  kde  dennodenne
prichádza  sanitka,  ktorá  sa  prepravuje  cez  mestské  pozemky,  ktorých terén  je
rozjazdený  a trávnik  je  zdevastovaný.  V súčinnosti  s Technickými  službami
navrhol, aby sa rozšíril chodník zatrávňovacími pásmy. Navrhol, že interpeláciu
chce riešiť tak, že pán Hudák a pán Varga sa s ním stretnú, spoločne posúdia stav
na mieste  a potom sa preverí  koľko by táto investícia  stála.  Následne sa podá
návrh na zmenu rozpočtu pre Technické služby na nevyhnutné rozšírenie tejto
komunikácie. 

Primátor mesta – navrhol poslancovi Rumankovi, aby sa stretli na tvare miesta a našli
riešenie tejto požiadavky.

Poslanec Petrovič – interpeloval hlavného kontrolóra 

- uviedol,  že  upozorňoval  na  použitie  účelovo  viazaných  peňazí  na  skládku
a hlavný kontrolór mu povedal, že to preverí, či tieto peniaze boli použité v súlade
so zákonom. Opýtal sa preto hlavného kontrolóra, že ako to dopadlo a na základe
čoho a či banka  mohla uvoľniť finančné prostriedky.
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Hlavný  kontrolór  –  uviedol,  že  to  preveroval,  banka  mohla  uvoľniť  finančné
prostriedky,  bol  tam  vyhotovený  dodatok  a  vystavené  projekty.  Keďže  návrh  nebol
schválený  zastupiteľstvom,  tak  nebolo  čo  kontrolovať,  pretože  keď  neboli  finančné
prostriedky schválené, tak sa nemohli ani používať.

Poslanec  Tonkovič  –  upozornil  na  úsek  cesty  medzi  Zlatňankou  a Žitavou  na
Družstevnej ulici,  interpeloval o tom už na predchádzajúcich zastupiteľstvách, kde mu
bolo  povedané,  že  mesto  bude  o tom  rokovať  so  zástupcami  Družstva  Hosťovce.
Poukázal na to, že po tejto ceste  sa nedá prejsť a občania Chyzeroviec musia obchádzať.
Požiadal, aby sa to začalo riešiť a komunikácia bola prejazdná.

Primátor mesta – navrhol poslancovi Tonkovičovi, aby sa stretli na tvare miesta a našli
riešenie tejto požiadavky.

Poslanec  Chládek –  sa  vyjadril  k interpelácii  poslanca  Tonkoviča,  že  na  poslednom
zasadnutí  komisie  dopravy  bol  prítomný  aj  zástupca  tohto  družstva,  kde  komisia
informovala  o tejto  požiadavke  a  prezentovala  nespokojnosť  so  zlým  stavom
komunikácie. Zástupca družstva im prisľúbil, že v krátkej dobe sa jamy zavozia, prípadne
sa cesta  stmelí s asfaltovou drťou.

Poslanec Chládek – interpeloval Technické služby

- informoval o stave chodníka pred Reedukačným domom, o ktorom interpeloval
už pred rokom a bolo mu písomne prisľúbené, že do konca leta 2013 sa to bude
riešiť, čo sa do dnešného dňa nestalo

- informoval, že občania sa sťažujú na zlý stav chodníka smerom pri Bille, ktorý je
neukončený a nachádza sa na ňom blato

- informoval,  že  na ulici  Žitavské  nábrežie  pri  materskej  škôlke,  kde prechádza
množstvo detí chýba na ceste prechod pre chodcov a dopravná značka, ktorá by
upozorňovala vodičov na zníženie rýchlosti

Prednosta MsÚ – informoval, že komisia má svoj rozpočet, v rámci ktorého môže riešiť
tieto veci. Opýtal sa poslanca Chládeka, či to má chápať, že je to naviac mimo položky
v ich rozpočte. V prípade, že tieto požiadavky sú nad rámec rozpočtu, je problém, pretože
sa musia na to hľadať zdroje v rozpočte a z niektorej položky sa bude musieť zobrať.
Zdôraznil, že keď chceme niečo spraviť, musíme si povedať koľko to bude stáť, musíme
pozrieť,  či  budeme  mať  na  to  finančné  zdroje  v rozpočte  a potom  môžeme  o tom
diskutovať, či to budeme realizovať. Poukázal na to, že ho mrzí, že poslanci neschválili
zvýšenie daní,  ktoré by veľmi pomohli  tomuto mestu  a boli  by finančné zdroje aj  na
takéto požiadavky.

Bc.  Nociar  –  doplnil  prednostu MsÚ a informoval,  že  v rámci  položky doprava  bolo
minulý  týždeň rozdelených finančných prostriedkov vo výške  11 tis.  €   na dopravné
značenie, vodorovné značenie, prechody, a dopravné značky finančných prostriedkov vo
výške 11 tis. €  Potvrdil, že na položke dopravy majú v rozpočte nulu.
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Ing. Szobiová – informovala, že pravidelné mesačné výdavky mesta sú vo výške 393 tis.
€,  tento  mesiac  bolo  poukázaných  z podielových  daní  286 tis.  €  a zvyšok  120 tis.  €
musíme hradiť z príjmov mesta.

K     bodu 44/
Schválenie uznesenia

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

Poslanec Chládek – uviedol, že návrhová komisia konštatuje, že  poslanci na dnešnom
34.  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  konaného  dňa  24.04.2014  hlasovali
o uzneseniach,  ktoré  boli  premietané  a schvaľované  podľa  platného  rokovacieho
poriadku. 

Uznesenie č. 746/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
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 34.  zasadnutí  MZ
konaného dňa 24.04.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 747/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
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  Ing.  Jozefa  Škvareninu  a p.  poslanca  Ladislava
Boršča

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                                          prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 748/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
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 Ľudovíta Chládeka
za členov: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka a p. poslankyňa PharmDr. Ivonu Vicianovú

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014

 
                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 749/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
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 bezo zmien.

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014

                         Ing. Peter Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 750/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých 
Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach
za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach 
za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 751/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých 
Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za
rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za 
rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 752/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých 
Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach
za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach 
za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ

44



Uznesenie č. 753/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy 
v Zlatých Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých
Moravciach za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 754/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014

Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocnice Prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
b e r i e     n a   v e d o m i e
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocnice Prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 755/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ponuka  strategického  investora  na  spoluprácu  pri  prevádzkovaní  Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc.  Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s., so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava  o spoluprácu  pri  prevádzkovaní  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  Rudolfa
Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
b e r i e  n a  v e d o m i e
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s. o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
p o v e r u j e 
povereného  riaditeľa  Mestskej  nemocnice  prof.  MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc.,  Zlaté
Moravce  JUDr.  Ing.  Martina  Cimráka  poskytnúť  súčinnosť  medzi  vedením  mesta
a poslancami Mestského zastupiteľstva so spoločnosťou Svet zdravia a. s.  pri skúmaní
možnosti spolupráce s uvedenou spoločnosťou a pripravovať pracovné stretnutia v tejto
veci.

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 756/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o

Návrh na zvýšenie príspevku pre  príspevkovú organizáciu  mesta  Mestskú nemocnicu
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce o 150.000 eur na rok 2014

u k l a d  á
riaditeľom   mestských  podnikov  predložiť  návrh  finančnej  komisii  na   zníženie
príspevkov mestských podnikov z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014  v celkovej sume
150 000 EUR, ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta
Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce  . Termín do 15.
mája 2014.

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 757/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
Dodatok  č.  2  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  mesta  č.  11/2013  o určení  výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 758/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
s ch v a ľ u j e 
zmenu  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) 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 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 759/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a  Návrh na
dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu  o financovaní  prevádzky  Zariadenia  opatrovateľskej  služby  a  Návrh  na
dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
b e r i e     n a   v e d o m i e
informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby  
s ch v a ľ u j e 
dofinancovanie  Zariadenia  opatrovateľskej  služby  zmenou  rozpočtu  Mesta  Zlaté
Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a)
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 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 760/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014

Návrh  na  schválenie  Dodatku  č.  4,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  VZN  č.  4/2011
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                    Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 761/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 
na základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
b e r i e     n a   v e d o m i e
informáciu  o zmene  rozpočtu  Mesta  na  rok  2014  Rozpočtovým opatrením č.  1/2014
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 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 762/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013.
     

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 763/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 
2 000,- eur
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok  prevyšujúcich 2.000,-
eur  a ich odpísanie z účtovníctva  mesta  v celkovej  výške  3 211,87 eur  vedených voči
dlžníkovi Daneco, s.r.o., Dlhá 110, Sľažany, IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 -
2010  z titulu  neuhradených  faktúr  za  nájomné  z nebytových  priestorov  v zmysle
nájomnej zmluvy č. 6/2006
s ch v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur a ich
odpísanie z účtovníctva  mesta  v celkovej  výške  3 211,87 eur vedených voči dlžníkovi
Daneco, s.r.o.,  Dlhá 110, Sľažany,  IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 -  2010
z titulu  neuhradených  faktúr  za  nájomné  z nebytových  priestorov  v zmysle  nájomnej
zmluvy č. 6/2006
   

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 764/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
plat primátora Mesta Zlaté Moravce 
b e r i e     n a   v e d o m i e
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu
vo  výške  2,53-násobku  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom
hospodárstve  v súlade  so  Zákonom  NR  SR  č.  253/1994  Z.  z.  o právnom  postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po zaokrúhlení
vo výške 2.085,00 € s účinnosťou od 1.1.2014.  

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 765/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o 
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
b e r i e     n a   v e d o m i e
plat  hlavného  kontrolóra  Mesta  Zlaté  Moravce,  v súlade   s  §  18  c)  zák.  NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.615 €
mesačne s účinnosťou od 1.1.2014.  

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 766/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 
2010-2013
a o stave vymáhania pohľadávok mesta  Zlaté Moravce v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013
b/ Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013
b/ Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 767/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014

VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
s ch v a ľ u j e 
Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Zlaté  Moravce  č.  2/2014  o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 768/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
________________________________________________________________________
Návrh na  odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté  Moravce - Zmeny a doplnky

č. 6 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č.
6,
a k c e p t u j e 
stanovisko  Okresného  úradu  v Nitre,  k návrhu  územnoplánovacej  dokumentácie,
č. OU-NR-OVBP1-2014/021676-02 zo ďna 31.03.2014
s ch v a ľ u j e 
 „Územný plán mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č. 6“

u z n á š  a   s  a
na  všeobecne  záväznom  nariadení  Mesta  Zlaté  Moravce  číslo:  3/2014  z 24.04.2014,
ktorým bola vyhlásená  záväzná časť Územného plánu mesta  Zlaté  Moravce – zmeny
a doplnky č. 6.

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 769/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh  na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, 
a.s.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie  Dodatku  č.  2  k  Zmluve  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecného
bremena zo dňa 21. 11. 2012, predmetom ktorého  je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako
budúceho povinného uzavrieť  s budúcim oprávneným  ZSE    Distribúcia,  a.s.   zmluvu
o zriadení vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce
(LV č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E“ číslo  5701/9 (druh pozemku: ostatné
plochy, celková výmera: 1608 m²) a na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté
Moravce (LV č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E“ číslo 2322/1 (druh pozemku:
orná  pôda,  celková  výmera:  6778  m²),  ktoré  sa  nachádzajú  v k.  ú.  Zlaté  Moravce
(lokalita Nábrežie za Majerom),   pričom ide o vecné bremeno zriadené bezodplatne
 spočívajúce   v   povinnosti  Mesta  Zlaté  Moravce  ako  vlastníka  zaťažených
nehnuteľností a  budúceho povinného strpieť na   časti zaťažených  nehnuteľností v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)  užívanie,  prevádzkovanie,   údržbu,   opravy,  úpravy,  rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek  iné   stavebné   úpravy   elektroenergetických stavieb
a zariadení a ich odstránenie;
c)  vstup,  prechod   a   prejazd    pešo,   motorovými  a   nemotorovými
dopravnými prostriedkami,  strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a
ním  poverenými  osobami  v  rozsahu  a  spôsobom  nevyhnutým  na  výkon
povolenej činnosti vrátane činnosti uvedených v bode a) a b);

s ch v a ľ u j e 

návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 21.
11. 2012, predmetom ktorého  je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako budúceho povinného
uzavrieť s budúcim oprávneným  ZSE    Distribúcia, a.s.   sídlo:   Čulenova  č. 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 zmluvu o zriadení vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti
vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E“
číslo  5701/9 (druh  pozemku:  ostatné  plochy,  celková  výmera:  1608  m²)  a  na  časť
nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - pozemku parcely KN
registra „E“ číslo 2322/1 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 6778 m²), ktoré  sa
nachádzajú v k. ú.  Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom),  pričom ide o vecné
bremeno   zriadené bezodplatne spočívajúce   v   povinnosti  Mesta Zlaté Moravce
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ako vlastníka zaťažených nehnuteľností a   budúceho povinného strpieť na   časti
zaťažených  nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)  užívanie,  prevádzkovanie,   údržbu,   opravy,  úpravy,  rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek  iné   stavebné   úpravy   elektroenergetických stavieb
a zariadení a ich odstránenie;
c)  vstup,  prechod   a   prejazd    pešo,   motorovými  a   nemotorovými
dopravnými prostriedkami,  strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a
ním  poverenými  osobami  v  rozsahu  a  spôsobom  nevyhnutým  na  výkon
povolenej činnosti vrátane činnosti uvedených v bode a) a b);

u k l a d á 
vedúcemu  oddelenia  pre  stavebné  konanie  a  správu  majetku  mesta  zabezpečiť
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve  o budúcej zmluve o zriadení  vecného bremena zo
dňa 21. 11. 2012  podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
s p l n o m o c n u j e
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dodatku č. 2 k Zmluve  o budúcej zmluve o
zriadení  vecného  bremena  zo  dňa  21.  11.  2012   podľa  schvaľovacej  časti  tohto
uznesenia

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                                      Ing.  Peter    Lednár,   CSc.
                                                                                                        primátor mesta

  
                                                                                                      Mgr. Roman Šíra
                                                                                                        prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 770/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
________________________________________________________________________
Návrh na  schválenie  spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté  Moravce na  základe  obchodnej  verejnej  súťaže  a schválenie  podmienok
obchodnej verejnej  súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach -
stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1,    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku
obcí  v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
a)  Návrh na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku
Mesta   Zlaté     Moravce  v zmysle § 9 ods.  2 písm. a)  zákona č.  138/1991 Zb.
o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov   -   schválenie   zámeru  previesť
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu
súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C“
číslo  1825/2   –   pôvodne  rodinný  dom  neskôr  bývalý  sklad  ovocia  a  zeleniny,
administratívne a výrobné priestory  a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1825/2
o výmere   365   m² ,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria pod  stavbou  a
parcelu KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere  1334 m² ,druh pozemku zastavané
plochy  a nádvoria na ktorom  sa  nachádza  spevnený  dvor,   všetky  nehnuteľnosti
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže
b)  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  -  stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov
parcely  KN  registra  „C“  číslo  1825/2  a  1825/1  o spoločnej  výmere  1699
m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok
zapísaný v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o   majetku   obcí  v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v     Zlatých Moravciach“, a to 
stavby,  ktorá  sa  nachádza  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  (na  Ul.  Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na
pozemku parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2  

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
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a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 parcela KN registra „C“  číslo  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela  KN registra „C“ číslo  1825/1 o výmere 1 334 m2  (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.  
 s ch v a ľ u j e 
a)  spôsob   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce
v zmysle  §  9  ods.  2  písm.  a)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení
neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť  nehnuteľnosti nachádzajúce sa
na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -   stavbu súpisné číslo 460 (orientačné
číslo  45)  postavenú  na  pozemku parcele  KN registra  „C“  číslo  1825/2   –   pôvodne
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory
a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1825/2 o výmere  365  m² , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra  „C“ číslo 1825/1
o výmere   1334  m²  ,druh  pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria na ktorom  sa
nachádza spevnený dvor,  všetky nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže
b)  podmienky    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo vlastníctve
Mesta   Zlaté Moravce  -  stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na
pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom neskôr bývalý
sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory   a pozemkov parcely KN
registra „C“ číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú.  Zlaté
Moravce na LV č. 3453
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o   majetku   obcí  v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v     Zlatých Moravciach“, a to 
stavby,  ktorá  sa  nachádza  v k.  ú.  Zlaté  Moravce  (na  Ul.  Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na
pozemku parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2  

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých
Moravciach):

 parcela KN registra „C“  číslo  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

 parcela  KN registra „C“ číslo  1825/1 o výmere 1 334 m2  (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 
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v y m e n o v á v a  
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej  činnosti,  obchodu,  správy  mestského  majetku,  cestovného  ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce

- zabezpečiť  v termíne  do  28.04.2014  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže
a realizovanie  obchodnej  verejnej  súťaže  s termínom uzávierky  do  23.05.2013
podľa schválených súťažných podmienok

komisii pre posúdenie súťažných návrhov

- uplatniť  pri  posudzovaní  ako  kritérium  vyhodnotenia  súťažných  návrhov
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%) 

- predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 771/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
Návrh na schválenie  prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej
administratívnej  budove  vo  dvore  Župného  domu  pre  Zlatomoravecký
vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -  prenájmu
nebytového  priestoru  v nízkej  administratívnej  budove  vo  dvore  Župného  domu  –
miestnosť č.4 o ploche 18 m2 a podiel na spoločnom sociálnom zariadení o ploche 3 m2

o spoločnej ploche 21 m2 - v budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce
na parcele KN registra „C“ číslo 658/9 zapísanej  v LV číslo 3453 v celosti  na Mesto
Zlaté Moravce 
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5,  953 01 Zlaté Moravce, IČO
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku, 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa   podľa   §  9a  ods.  9   písm.   c)  zákona   č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1,- euro
ročne a 1,- euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3
rokov od 01. 05. 2014 do 30. 04. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
-  využitie  majetku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  –  neudržiavaný  priestor  bez
energií
-  zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho
obyvateľov

s ch v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu – miestnosť č.4 o ploche 18 m2

a podiel na spoločnom sociálnom zariadení  o ploche 3 m2 o spoločnej  ploche 21 m2 -
v budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce na parcele KN registra „C“
číslo 658/9 zapísanej v LV číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5,  953 01 Zlaté Moravce, IČO
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku, 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa   podľa   §  9a  ods.  9   písm.   c)  zákona   č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1,- euro
ročne a 1,- euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3
rokov od 01. 05. 2014 do 30. 04. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
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-  využitie  majetku  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté  Moravce  –  neudržiavaný  priestor  bez
energií
-  zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho
obyvateľov

u k l a d  á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 772/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013
b e r i e     n a   v e d o m i e
Správu o činnosti  Mestskej  polície  v Zlatých  Moravciach  za  rok  2013 v predloženom
znení

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 773/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 24.04.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
z radov odborníkov  Mgr. Miroslava Hrušku
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
p r e r o k o v a l o
návrh  na  odvolanie  člena  komisie  pre  projekty,  eurofondy  a strategické  plánovanie
z radov odborníkov  Mgr. Miroslava Hrušku, a to na základe jeho žiadosti s účinnosťou
od 1.5.2014
s c h v a ľ u j e
s účinnosťou  od  1.5.2014  na  základe  žiadosti  odvolanie  člena  komisie  pre  projekty,
eurofondy a strategické plánovanie z radov odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                      primátor mesta

                                                                                                     Mgr. Roman Šíra
                                                                                                       prednosta MsÚ
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K     bodu 45/
Záver

Primátor mesta  – uviedol,  že  ďakuje  všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva,
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta
ukončil 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Zlaté Moravce  24.04.2014
   

Zapísala:    
                    ..............................
                     Brigita Rajnohová                                            

                                                                                                                        ........................
..............................                                 .................................................
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                   Ing. Ladislav Boršč
          Primátor mesta                                                         Overovateľ zápisnice

................................................                                  .......................................................
    Mgr. Roman Šíra                                         Ing. Jozef Škvarenina

Prednosta MsÚ                                                          Overovateľ zápisnice
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