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

Z á p i s n i c a 
 

z  39. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  29. september 2009 
 
Prítomní:             podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:        Ing. Peter Hollý 
                             Ľudovít Chládek 
                             Ing. Ladislav Boršč 
                             Ivan Malý 
                             Ing. Peter Lisý 
                             Ing. Ján Solčiansky 
                             Mgr. Pavel Šepták 
                             Ing. Jozef Škvarenina 
                             MUDr. Štefan Valkovič 
 
Ospravedlnení:   Mgr. Denisa Uhrínová 
                             PharmDr. Ivona Vicianová 
     
Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim 

predávajúcim: Mestom Zlaté Moravce a budúcim kupujúcim NSK za 1 € 
           (MK Bernolákova  ) 
6. Schválenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave 

vykonávanej autobusmi  
7. Návrh záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2008. 
8. Riešenie havarijného stavu zvonice v Mestskej časti Prílepy. 
9. Návrh na spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského kultúrneho 

strediska a parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach“  
10. Návrh na odpustenie poplatku za komunálny odpad v Meste Zlaté Moravce 

osobám starším ako 62 rokov pre rok 2010. 
11. Návrh na schválenie finančného príspevku na činnosť SOcÚ v r. 2009 z rozpočtu 

mesta Zlaté Moravce /10 631,20 €/ 
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008. 
13. Návrh na zmenu časti uznesenia č. 350/2008. 
14. Návrh na odpredaj bytu pre manželov Miadikových. 
15. Návrh na doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach      

zo dňa 26.06.2002 – bod IV./10c. 
            zo dňa 04.06.2001 – bod IV./1 



                                                                                                                                                                   
2 

            zo dňa 26.06.2002 – bod IV./10e 
            zo dňa 26.11.2002 – bod IV./1 
            zo dňa 26.06.2002 – bod IV./10f 
            zo dňa 04.06.2001 – bod IV./1 
16. Schválenie návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2009 – 2011, 

a programového rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na rok 2010 a 2011. 
17. Návrh  riešenia výstavby sociálnych bytov z dôvodu narastajúcich dlhov 

v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta ZM –  firmy ProfiService. 
18. Návrh na odpredaj bytu pre manželov Kanyicskových. 
19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 40/2007  
20. Informácia  ohľadom zatepľovacích  a izolačných prác v Zlatých Moravciach 

 
           Primátorka mesta – privítala všetkých prítomných: poslankyne a poslancov MsZ, 
riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Skonštatovala, že nemôže začať rokovanie 
39. MMZ, nakoľko mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné. Do prezenčnej listiny nie 
je zaprezentovaná nadpolovičná väčšina poslancov. Upozornila, že v programe 39. MMZ sú 
zahrnuté kľúčové problémy, ako aj zmluva s Veoliou – bývalá SAD, ktorá zakúpila nový 
autobus, v prípade, že sa táto zmluva neprerokuje a s pripomienkami neschváli, tak tí ktorí 
blokujú činnosť MsZ ohrozia aj funkčnosť autobusovej dopravy pre občanov mesta.   
          Poslanec Hollý – prečo neakceptuješ rozhodnutie súdu ohľadom odobratého mandátu 
poslanca Dvonča? 
         Primátorka mesta – žiadne rozhodnutie súdu jej ako primátorke mesta ani mestskému 
úradu nebolo do tejto chvíle doručené. Mesto nebolo na tom súde vôbec nikým zastúpené, 
podľa všetkého sa rozhodlo bez účasti mesta. Ona aj právnička boli na iných pojednávaniach, 
mesto Zlaté Moravce bolo na toto pojednávanie ospravedlnené. Ak náhodou rozhodli, tak 
rozhodli bez účasti mesta.  
         Poslanec Hollý – proti rozhodnutiu sa už nedá odvolať, prečo ho neakceptuješ? 
         Primátorka mesta – ona do tejto chvíle nedostala žiadne rozhodnutie súdu. Poslanec 
Dvonč bol zamestnancom a mal zamestnanecký pomer a zo zákona mu zanikol mandát. Do 
sociálnej poisťovne bol prihlásený a zavádzajúca informácia je, že len 3 000 Sk mal odmenu. 
Aj teraz všetci vedia, že chodí a očkuje psov, berie 100 Sk bez dokladu za psa, to je za 1000 
psov 100 000 Sk. Zákon hovorí o tom, že pokiaľ je poslanec zamestnancom mesta do 30 dní 
od zvolenia musí ukončiť pracovný pomer s mestom, keď to neurobí, zo zákona mu zaniká 
mandát.  
          Poslanec Hollý – rozhodnutie súdu je, že je poslanec. 
          Primátorka mesta – takéto rozhodnutie doteraz neprišlo.  
          Poslanec Hollý – dovtedy, pokiaľ nebude mandát poslanca Dvonča uplatňovaný v plnej 
miere, nemáme sa tu čo schádzať.  
          Poslanec Rumanko – poslanci budú žiadať zosobniť všetky tieto súdne trovy, čo ona 
zbytočne naťahuje súdy.  
         Primátorka mesta – poslanci zvolali sem mimoriadne MZ, ale oni nikdy v tejto sále 
nechceli rokovať, išlo im o prekazenie kampane volieb do samosprávnych krajov.  
         Poslanec Rumanko – poslanci žiadali zvolať riadne MZ. 
         Primátorka mesta – poslanci nemajú právo zvolávať riadne MZ ale len mimoriadne 
MZ. Odkedy si poslanci schválili navýšenie odmien z 200 na 1200 Sk za jedno zasadnutie, 
nedbali by zasadať aj každý týždeň, aby mali každý mesiac príjem z mesta 20 000 Sk a už 
žiadnu inú robotu. 
         Poslanec Chládek  – ty máš plat 70 000 Sk mesačne. 
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         Primátorka mesta – neklamte, prečo dvakrát toľko pridávate ako je realita, viete že to 
nie je pravda.  
         Poslanec Chládek  – prednosta tvrdí, že vy už budete zvolávať do konca volebného 
obdobia len mimoriadne MZ. 
         Primátorka mesta – lebo vy ste povedali, že do konca volebného obdobia už nebudete 
nič schvaľovať.  
         Poslanec Chládek – minulý rok bol schválený rozpočet aj na Dlhú ul., ale 
nepreinvestovala sa ani koruna, vy čo robíte na tom úrade p. prednosta? Vy raz budete z tohto 
mesta utekať.  
         Ing. Šlosár  – jedine vy. 
         Poslanec Rumanko – prečo sa nepokračuje ďalej bodmi z minulého zastupiteľstva? Od 
novembra nebolo zvolané riadne MZ. Poslanci žiadali zvolať MZ s 34 bodmi ale bolo zvolané 
mimoriadne MZ s 20 bodmi.  
         Primátorka mesta – na základe podnetu siedmych poslancov sa zvolalo toto 
mimoriadne MZ. Vy nemáte právo zvolávať MZ, ale len MMZ. Veď sedia skoro každý 
týždeň. Potom na odmeny je potrebné dávať aj 2 mil. korún. Ona tu v tejto sále ich prosila, 
aby sa tepelné hospodárstvo neprenajímalo, aby zostalo v meste. 
         Poslanec Rumanko – dodatky k zmluve k tepelnému hospodárstvu prišli 21.8., kedy už 
bola zmluva dávno schválená. Poslanci ich podpísali preto, lebo si mysleli, že pôjdu do MZ. 
Pokiaľ neboli prejednané v MZ, je to pamflet.  
         Primátorka mesta – povedali jej, že ak sa neprenajme tepelné hospodárstvo, alebo sa to 
inak nezmení, tak tu bude 3 miliónová pokuta na mesto, že príde inšpektorát.  
         Poslanec Rumanko – do konca septembra mala stáť kotolňa na štiepku, kde je? Má sa 
ihneď vypovedať zmluva. 
         Ing. Šlosár  – v zmluve je napísané osem mesiacov, až potom sa môžu súdiť. 
         Poslanec Boršč – pre vás sú poslanci nič, máte len pár vyvolených, ostatní sú pre vás 
antikristi, keď na nich povedala, že vďaka tým antikristom neboli schválené finančné 
prostriedky pre Chyzerovce a vymenovala len tých, ktorí majú vôľu pomáhať Chyzerovciam.  
         Primátorka mesta – prečo si to sťahuješ p. poslanec na seba. Jednalo sa o prístrešok pri 
Dome smútku v Chyzerovciach, kde má byť vybudovaný prístrešok. Prišli prosiť občania 
z Chyzeroviec do komisie, že keď prší a sú pochovávaní občania zlatomoravčania z m.č. 
Chyzerovce, tak na daždi musia byť kňaz a miništranti a ten prístrešok by nestál viac ako do 
100 000 Sk. Ale určití ľudia povedali, že v tomto meste sa nič budovať nebude. Nemohla to 
dať do zastupiteľstva, keďže v komisii to neprešlo. A práve v tej komisii občanom 
z Chyzeroviec povedali, že nič sa im budovať nebude. Ona na to povedala, že tak sa môžu 
zachovať len antikristi. 
         Poslanec Boršč – prečo sa nespraví krok k ústretovosti k poslancom? 
         Primátorka mesta – prečo chcú potom poslanci zrušiť funkciu prednostu a prečo chcú 
robiť takúto deštrukciu? 
         Poslanec Lisý – celý úrad pracuje proti poslancom.  
         Primátorka mesta – to nie je pravda, niektorí poslanci vždy pracovali bojovali proti 
všetkým prednostom a právnikom, útočili na nich na MR slovami: „Vy ste žoldnier a vy tu 
nebudete!“  
         Poslanec Lisý – žoldnieri sú tí, ktorých platíš a boja sa že ich vyhodíš, keď odmietnu 
produkovať tvoju myšlienku, keď aj protizákonnú.  
         Primátorka mesta – nie, ty si robil protizákonnosti aj ako poslanec VUC? Kto sa 
podieľal na hlasovaní, že za tri miliardy korún sa majetok VUC dostal do rúk iným osobám za 
jednu korunu? 
         Poslanec Lisý – preto sme to dávali do prenájmu, aby to zostalo majetkom VUC.  
         Primátorka mesta – predseda NSK doc. Belica potvrdil to, čo som povedala.  
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         Poslanec Lisý – to bolo ale v súvislosti s maďarským múzeum v Komárne. Ďalšia vec, 
ktorú si urobila je, že si odsúhlasila dovolenku poslancom, bez súhlasu zastupiteľstva.  
         Primátorka mesta – povedal jej to predseda VUC, že to bol podvod čo on chcel s tým 3 
miliardovým majetkom, bol pri tom aj p. prednosta. 13 poslancov ju písomne požiadalo o to, 
že chcú mať prázdniny, všade na Slovensku boli prázdniny – parlamentné, VUC atď. Nech sa 
zamyslí nad tým čo hovorí, keď o to ľudsky požiadalo 13 poslancov MZ. To mu ide o to, aby 
mal teraz 1200 Sk ešte k dôchodku za každé zasadnutie? 
         Poslanec Lisý – už vyše roka a pol poslanci nemali vyplatené odmeny. 
         Ing. Šlosár  – poslanci nemajú schválené v rozpočte fin. prostriedky na odmeny.  
         Poslanec Rumanko – ktorý z týchto bodov bol schválený na komisii čo je tu teraz 
v programe? Chýba tu záverečný audit mesta, chce sa spýtať ako mesto pochybilo v prípade 
Bernolákovej ul. 
         Primátorka mesta – tu to máte a zas to nechcete schváliť.  
         Poslanec Rumanko – ukážte mi jedno zastupiteľstvo, kde to už bolo prerokovávané.  
         Ing. Šlosár  – bolo to v programe MZ 22. apríla.  
         Ing. Horvát – áno, bolo to na programe MZ 22. apríla.  
         Ing. Šlosár  – doc. Belica mu povedal, že oni už nebudú teraz zasadať pred voľbami do 
VUC a preto si prehodnotili investičné prostriedky, že tieto presunuli na ďalší rok 2010.  
Pevne verí, že Doc. Belica bude mať podporu aj ďalej a tieto fin. prostriedky tu ostanú na 
budúci rok. 
         Primátorka mesta – ale prečo to nechcete schváliť? Do 15 dní sa zvolá MZ s týmto 
bodom plus ďalšie čo treba schváliť.  
         Poslanec Chládek – pokiaľ tu nebude poslanec Dvonč, všetky zastupiteľstvá 
a uznesenia čo sme schválili sú neplatné. 
         Poslanec Malý – aký máme v tomto meste kontrolný systém, keď nemáme hlavného 
kontrolóra, riadne MZ – kde by bol bod kontrola plnenia uznesení, kontrolnú komisiu – kvôli 
tomu, že nemôžu zvoliť predsedu kontrolnej komisie. P. prednosta, vy ste napísali do 
Tekovských novín na poslancov nejaký článok, vy ste museli čakať, že príde nejaká odpoveď. 
Prečo tá odpoveď nebola daná do novín?   
         Ing. Šlosár – on im nemá čo zverejňovať odpoveď, on zodpovedá za efektívne 
zhodnocovanie fin. prostriedkov. Boli uverejnené články poslancov. Nikto tu nerobí 
záškodnícku činnosť. Snaží sa urobiť tu nejaký systém a ten je taký, že dnes je na prvom 
mieste ekonomika.   
         Poslanec Malý – stále tu počúvame útok jednej strany na druhú a takto to asi pôjde do 
konca volebného obdobia.  
         Primátorka mesta –  nakoľko už prešla hodina od plánovaného začiatku 39. MMZ a do 
prezenčnej listiny nebola doteraz zaprezentovaná nadpolovičná väčšina poslancov, nemôže 
otvoriť rokovanie zasadnutia 39. MMZ.  
  
Zlaté Moravce 29. september 2009 
    
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      


