
                                                                                                                                                                   
1 

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

Z á p i s n i c a 
 

z  41. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  21. október 2009 
 
Prítomní:             podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený:  RNDr. Marián Bátora    
 
Neprítomný:       Vladimír Klučiar  
 
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Základné a Materské školy 
            z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2009 - 2011 
6. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu 

zvonice v Mestskej časti Prílepy. 
7. Návrh záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2008. 
8. Návrh na schválenie spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského 

kultúrneho strediska a parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach“ 
9. „Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce“-  

            - návrh na 5% spolufinancovanie projektu 
10. 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, 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 

11. Návrh na schválenie finančného príspevku na činnosť SOcÚ v r. 2009 z rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce na roky 2009 - 2011 /10 631,20 €/ 

12. Schválenie návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2009 – 2011, 
a programového rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na rok 2010 a 2011. 

13. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008. 
14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 40/2007 
15. Návrh  riešenia výstavby sociálnych bytov z dôvodu narastajúcich dlhov v nájomných 

bytoch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce / podmienky zámeru, zmluvy / 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 
riaditeľov mestských podnikov, škôl, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, že mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
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K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 
41. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 21.10.2009.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 

 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 41. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 21.10.2009: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca Ing. 
Jána Solčianskeho.     
 

K bodu 4/ 
Voľba návrhovej komisie 
 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu: p. poslanca Jozefa Tonkoviča, za členov: p. poslanca Ing. 
Ladislava Boršča a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú.   
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 15 (Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, Rumanko, 
Solčiansky, Šepták, Tonkovič, Valkovič, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca  Jozefa Tonkoviča. 
členov návrhovej komisie: Ing. Ladislava Boršča a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú.   
 
          Prišla do rokovacej miestnosti poslankyňa Uhrínová. 
          Primátorka mesta – povedala, že program dnešného 41. MMZ všetci obdržali 
a následne ho prečítala. Ďalej uviedla, že je už podpísaná zmluva, kde Mesto dostane vyše 20 
mil. Sk na rekonštrukciu ZŠ Pribinova. Poďakovala všetkým, ktorí sa o to zaslúžili najmä 
pracovníkom z MsÚ na čele s prednostom Ing. Šlosárom, referentom p. Levickej, riaditeľovi 
ZŠ Pribinova p. Röhmanovi a jeho synovi, ktorý tento projekt vypracovával a snažil sa, aby 
nestroskotal. Keďže máme šancu dostať na tieto dva projekty: Návrh na schválenie 
spolufinancovanie projektu -„Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska a parku Janka 
Kráľa v Zlatých Moravciach“ a „Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce“ 95 
% fin. prostriedkov z EÚ fondov, požiadala poslancov, aby podporili toto 5% 
spolufinancovanie. Ďalej dočítala program 41. MMZ.  
         Prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Škvarenina.  
         Poslanec Dvonč –  prečítal list: Vážení občania, vážení poslanci, vedenie mesta Zlaté 
Moravce!  
Dňa 17.04.2009 mi bola doručená na hlavičkovom papieri Mesta Zlaté Moravce listina 
a názvom Zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce, na základe ktorej 
mi bol zo strany mesta a primátorky Serafíny Ostrihoňovej zabránený výkon všetkých práv 
a povinností, ktorý mi vyplýva z mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Zlaté 
Moravce. 
Ochrany pred týmto nezákonným zásahom orgánu verejnej správy do svojich práv som sa 
okrem iného domáhal žalobou na súde, pričom Krajský súd v Nitre Rozsudkom zo dňa 8. 
septembra 2009, č. konania 11S/52/2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. októbra 
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2009 a vykonateľnosť dňa 18. októbra 2009 mojej žalobe vyhovel a zakázal Mestu Zlaté 
Moravce pokračovať v porušovaní môjho práva uplatňovať mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a prikázal Mestu Zlaté Moravce umožniť mi 
uplatňovať mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 
Po tom, ako mi bolo zabránené vykonávať mandát poslanca mestského zastupiteľstva, mi 
primátorka neposielala pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva a snažila sa obsadiť moje 
miesto náhradníkom, a tým mi úplne zmariť možnosť domôcť sa mojich práv. 
Keďže pokusy primátorky vymeniť ma boli neúspešné, na ďalších zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva pri hlasovaní môj hlas nebrala do úvahy. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa 
domnievam, že zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktoré som opakovane nebol 
primátorkou pozvaný a pri hlasovaní aj napriek mojim a vašim protestom môj hlas nebrala do 
úvahy, sa konali v rozpore so zákonom. Rovnako z týchto dôvodov hlasovania o uzneseniach 
a nariadeniach mestského zastupiteľstva boli nezarátavaním môjho hlasu ovplyvnené. 
Vzhľadom na uvedené bude potrebné, aby prokurátor rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 
preskúmal, a v prípade že zistí, že boli prijaté v rozpore so zákonom, zriadil nápravu. 
         Poslanec Lisý – navrhol zrušiť dnešné mimoriadne zastupiteľstvo na základe 
právoplatného rozsudku o pravosti mandátu MVDr. Dvonča, tým, že sa musí zvolať riadne 
zastupiteľstvo so všetkými uzneseniami od zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva, 
zasadnutia a potvrdenia zastupiteľstva uskutočneného v parku. A cez všetky, ktoré boli bez 
nútenej neprítomnosti MVDr. Dvonča protizákonným odobratím mandátu prednostom 
a primátorkou. Uviedol, že finančným podporám bránia nepotvrdené záverečné účty 2007, 
2008 na základe nesplnenia opatrení záverečného účtu z roka 2006. Myslí si, že kým tieto 
veci nebudú uskutočnené, nemá význam zasadať MZ, pretože naše rozhodnutia nebudú ani 
pre úrady, ktoré prideľujú peniaze platné.  
        Primátorka mesta – požiadala poslancov, aby podali svoje návrhy v písomnej forme. 
Zápisnice, ktoré sa vyhotovujú zo zasadnutí sú stenografické záznamy, to sa tak nikde inde 
nerobí.   
        Poslanec Rumanko – uviedol, že 20. októbra doručil list na mesto, kde žiadal o zoznam 
bankových inštitúcií poskytujúcich služby Mestu Zlaté Moravce a jeho mestským podnikom 
a aktuálne výpisy k vyššie uvedeným subjektom k 20.10.2009. Žiadal tieto podklady 
predložiť každému poslancovi MZ na dnešnom MMZ. Ani jeden z poslancov tieto podklady 
nedostal. Súvisí to so stretnutím poslancov s občanmi, kde primátorka prehlásila, že Mesto má 
aktuálne na účtoch 80 mil. Sk. Ďalej sa spýtal, kto vlastne zaplatí súdne poplatky za 
prebiehajúce konania v prípade p. Dvonča, či to nebude zosobnené. Piati poslanci písali, aby 
im bol zdôvodnený postoj prednostu MsÚ, ktorý 14.10. svojvoľne a v rozpore s jeho funkciou 
zakázal uviesť reláciu v mestskom rozhlase. P. právnička mala pripraviť podklady, aký zákon 
sa porušil v tejto oblasti. Podriadení p. prednostu povedali, že to zakázal zverejniť.   
        Poslanec Petrovič – navrhol doplniť k bodu č. 5 dofinancovanie cirkevnej základnej 
školy.  
        Poslanec Solčiansky – uviedol, že je predsedom komisie kultúry a školstva pri MZ, sú tu 
aj riaditelia škôl a škôlok, navrhol že pokiaľ by dnes z nejakého dôvodu nebol bod č. 5 
schválený, aby v čo najkratšom čase bolo zvolané MMZ len k tomuto jednému bodu, lebo MŠ 
a ZŠ sú na tom veľmi zle. Minule schválili 3 mil. Sk pre PFA, on hlasoval za a pritom nebolo 
povedané, že mesto na to nemá peniaze.  
      Primátorka mesta – uviedla, že práve preto sa tu dnes zišli, aby toto riešili. 
      Odišla z rokovacej miestnosti poslankyňa Vicianová. 
      Ing. Šlosár  –  prečítal podnet, ktorý dostal:  
 

Poslanecký klub poslancov MsZ Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, KDH-SDKÚ, ZSNS 
a nezávislých 
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Primátorka  
Ing. Serafína Ostrihoňová 
Mestské úrad 
Ul. 1. mája 2       Zlaté Moravce 
953 33 Zlaté Moravce     Dňa 19.10.2009 
 
Vec: Postup prednostu MsÚ 
 
Poslanci MsZ žiadajú prešetriť postup prednostu Mestského úradu, ktorý dňa 14.10.2009 
svojvoľne a v rozpore s jeho funkciou a jeho pracovnou náplňou zakázal uviesť svojim 
podriadeným v mestskom rozhlase informáciu pre občanov nášho mesta. Občania majú 
právo vedieť, čo sa deje a pripravuje v našom meste práve v Európskom týždni 
demokracie v samospráve! Táto žiadosť s prílohou bola riadne prevzatá v podateľni MsÚ 
14.10.2009 o 9.00 hod. Keďže prednostov postup je aj v rozpore so zákonom č. 211/2000 
a 369/1990, poslanci žiadajú právny odbor MsÚ pripraviť materiál na vypracovanie podnetu 
s podaním na Okresnú prokuratúru v Nitre, zároveň vyvodiť pracovno-právne dôsledky voči 
jeho osobe z dôvodu dlhodobého prekračovania jeho kompetencií. V prípade, že nebudú 
predložené relevantné dôvody na postup prednostu na mimoriadnom MsZ dňa 21.10.2009, 
MsZ navrhne zmeny v organizačnej štruktúre MÚ ako ďalší bod programu zasadnutia.  
 
S pozdravom 
 
Viliam Rumanko, Ivan Malý, Ing. Ladislav Boršč, Ľudovít Chládek, Peter Lisý 
 
          Ing. Šlosár –  následne na to prečítal list, ktorý ohľadom tohto napísal poslancom MZ: 
 
Váž. poslanci Mestského zastupiteľstva 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.10.2009 
 
 Dňa 20.10.2009 bol na Mestský úrad v Zlatých Moravciach doručený podnet 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (menovite: Viliam Rumanko, Ivan 
Malý, Ing. Ladislav Boršč, Ľudovít Chládek), ktorým vyslovili nesúhlas s nevyhlásením 
zhromaždenia, ktoré poslanci zvolali na deň 15.10.2009 pre príležitosti Európskeho týždňa 
miestnej demokracie, v mestskom rozhlase. 
 
 K uvedenému podnetu uvádzame nasledovné. Zo strany Mesta Zlaté Moravce ani 
z pracovníkov Mestského úradu nedošlo k porušeniu žiadnych povinností ani právnych 
predpisov. Práve naopak. Máme za to, že porušenia zákona sa dopustili práve tí poslanci 
Mestského zastupiteľstva, ktorí uvedené zhromaždenie zvolávali bez toho, aby jeho konanie 
oznámili vopred obci, tak ako to ukladá zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. 
 
 Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve výkon 
zhromažďovacieho práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných 
práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných 
spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. V kontexte uvedeného išlo 
nepochybne zo stany poslancov o zvolanie zhromaždenia, cieľom ktorého bola výmena 
názorov, informácií a vyjadrenie stanovísk k „vážnej situácii v samospráve v našom meste.“ 
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 Podľa § 4 zákona č. 84/1990 Zb. zhromaždenia sa musia oznamovať obci. Podľa § 5 
uvedeného zákona zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec 
oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred. V oznámení je zvolávateľ povinný uviesť: 
a) účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na 
verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia; 
b) predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia; 
c) opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet 
usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia; 
d) ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia; 
e) meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo 
a meno, priezvisko a bydlisko toho, ktorý je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene; 
f) meno, priezvisko, bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa. 
Túto povinnosť si zvolávateľ predmetného zhromaždenia nesplnil. 
 
 Keďže zvolávateľ neoznámil konanie zhromaždenia Mestu Zlaté Moravce, nemal ani 
právo na vyhlásenie tohto zhromaždenia v miestnom rozhlase. Uvedené vyplýva zo znenia § 6 
ods. 1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. zvolávateľ má 
tiež právo, aby pozvanie na zhromaždenie bolo vo vhodnom čase vyhlásené miestnym 
rozhlasom. Toto oprávnenie zvolávateľa však zaniká, ak nebola platne splnená oznamovacia 
povinnosť podľa § 5 alebo ak bolo zhromaždenie zakázané (§ 6 ods. 2). Je jednoznačné, že 
keďže uvedené zhromaždenie nebolo mestu Zlaté Moravce oznámené, nemôže si ani jeho 
zvolávateľ nárokovať na vyhlásenie v mestskom rozhlase.  
 
 Súčasne upozorňujeme na fakt, že ten, kto zvolávala zhromaždenie, ktoré nebolo obci 
oznámené sa dopúšťa priestupku proti zhromažďovaciemu právu. Ustanovenie § 14 ods. 1 
hovorí: tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil 
oznamovaciu povinnosť, môže byť uložená pokuta do výšky 165 eur. V tejto súvislosti si 
dovoľujeme upozorniť, že zvolávanie predmetného zhromaždenia sa uskutočnilo formou 
letákov a plagátov. 
 
 Z uvedeného vyplýva, že ani ja ako prednosta Mestského úradu ani ostatní 
zamestnanci sme neporušili v súvislosti s nevyhlásením stretnutia poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach s občanmi žiadne povinnosti a konali sme v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 
 S pozdravom  
 
       Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          Prednosta MsÚ 
 
          Poslanec Rumanko – povedal, že to bolo len stretnutie poslancov s občanmi. 
  
K bodu 5/ 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Základné a Materské školy z rozpočtu 
Mesta Zlaté Moravce na roky 2009 – 2011. 
 
          Primátorka mesta – otvorila bod návrh na schválenie finančných prostriedkov pre 
Základné a Materské školy z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2009 – 2011 a uviedla, 
že sú to dôležité body a požiadala poslancov, aby nerozbíjali zastupiteľstvo. 
          Poslanec Rumanko – povedal, že on žiadal o vysvetlenie ohľadom tých účtov. 
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          Primátorka mesta – odpovedala, že je to pripravené a rozdá sa to na záver MZ. 
Povedala, že poslanci vždy vytvárajú umelé problémy, môžu byť radi, že sa nezúčastnilo 
Mesto na súde a nepredložilo všetky materiály, kde súd bez účastníka rozhodol. Vedia veľmi 
dobre, že neboli použité rukolapné dôkazy a materiály, v tomto ešte nemusí byť ukončené 
konanie. Oni teraz naštartovali to, že sa podá na Ústavný súd ďalšie konanie vo veci p. 
Dvonča. Lebo namiesto toho, aby p. Dvonč bol rád, že sa mu prepeče, že na čierno vyberal po 
100 Sk za psa a nedával o tom doklady. Na 1000 psov je to 100 000 Sk a nebolo to zdanené, 
pozerali sa na to z okna a upozornil ju na to aj p. prednosta. Túto činnosť vykonával p. Dvonč 
ako zamestnanec mesta, bol riadne nahlásený do sociálnej poisťovne. Mohol byť rád, že my 
to nebudeme ďalej napádať. Lebo advokáti nám jasne hovorili, aby sme to tak nechali, že to je 
len politická objednávka, cez rodinného príslušníka diktát, ako sa malo rozhodnúť bez účasti 
mesta. My sme im už stovky trestných oznámení odpustili, ktoré boli doriešené ako 
primátorkina nevina. Ale oni aj tak nové a nové útoky zvolili. Vytvorili atmosféru v meste, 
aby sa tu nič nebudovalo, aby vykrvácali aj škôlky a školy. Otvorila bod č. 5. 
          Poslanec Valkovič – povedal: „dokedy sa táto vec s MVDr. Dvončom nevyjasní, nemá 
zmysel o niečom rokovať.“ 
         Primátorka mesta – povedala, že oni s tým začali, mali byť radi, že to necháme tak. 
Pôjde to na ústavný súd, nakoľko sme neboli účastníci konania.  
         Poslanec Valkovič – povedal, že z 2.8.2009 má z úradu justičnej polície list, kde sa píše, 
že bolo začaté vyšetrovanie proti primátorke. 24.1.2007 bolo na notárskom úrade v Nitre 
požiadané o napísanie 10 ks notárskych zápisníc, v ktorých došlo k osvedčeniu vyhlásenia 
o vydržaní vlastníckeho práva na pozemkové nehnuteľnosti v k.ú. Zlaté Moravce, pričom 
uskutočnené skutočnosti sa nezakladali na pravde, čím mala byť neznámym vlastníkom 
zastupovaných  pozemkovým fondom spôsobená škoda najmenej vo výške 8 730 000 Sk. 
Z doposiaľ zabezpečených materiálov z Prezídia policajného zboru a Krajského policajného 
zboru vyplýva, že Serafína Ostrihoňová zatiaľ ako obvinená nevypovedala, hoci bola 
vyšetrovateľom viackrát predvolávaná a nepodala k danej veci žiadnu relevantnú výpoveď. 
Od roku 2007 sa nemohla dostaviť k vyšetreniu.  
         Primátorka mesta – uviedla, že už 333 podnetov proti nej podali, kde sa im dokázalo, že 
ona je úplne nevinná. Vyzvala poslanca Valkoviča, aby nezavádzal a neklamal ľudí. Teraz 
bude mať ona dôkaz, že zavádza občanov, lebo tam je jasný dôkaz o jej nevine a vypovedať 
bola. On by mal mať problém vo svojom svedomí, lebo poslanci minulého volebného obdobia 
jej veto, ktoré ona nepodpísala 3/5 väčšinou schválili. Na pozemky pod priemyselným 
parkom nepodpisovala žiadne vydržanie a nič s tým nemala. Ďalej uviedla, že poslanec 
Valkovič bol pri tom, keď o všetkom poslancov oboznamoval konateľ spol. ZM Invest a to aj 
schválili. Potom otvorila bod č. 5. 
         Poslanec Lisý – povedal, že rozpočet na rok 2009-2011 nebol schválený v súvislosti 
s predneseným návrhom.  
         Primátorka mesta – uviedla, že tieto položky aj tak pôjdu len z rozpočtu mesta. 
         Poslanec Lisý – žiadal, aby dala primátorka hlasovať o jeho návrhu.  
         Primátorka mesta – povedala p. Lisému, že tu sú dôležité body ohľadom škôl, škôlok, 
aby nerozbíjal zastupiteľstvo. 
         Poslanec Solčiansky – uviedol, že školy a školské zariadenia sú vo vážnej finančnej 
tiesni a hrozí, že nebudú mať na vyplatenie základných vecí. V návrhu rozpočtu na rok 2009 
boli tieto požiadavky zapracované. Navrhol, aby boli teraz všetky naraz odsúhlasené, tak ako 
boli v návrhu rozpočtu 2009 pripravené.  
         Poslanec Hollý – povedal, že rozpočet na rok 2009 nebol schválený a už je pomaly 
koniec roka, teraz sa má schvaľovať už rozpočet na rok 2010. 
         Poslanec Solčiansky – povedal, že zatiaľ nebol rozpočet na rok 2009 schválený, ale 
v návrhu pripravovaného rozpočtu sú tieto požiadavky zahrnuté.  
         Poslanec Hollý – opýtal sa, že či v návrhu rozpočtu na rok 2009 v októbri 2009? 
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         Poslanec Solčiansky – spýtal sa poslanca Hollého, že prečo to jemu hovorí? 
         Poslanec Hollý – odpovedal, že preto, lebo je to volovina. 
         Primátorka mesta – uviedla, že potom sa nebude v návrhu uznesenia uvádzať 
z rozpočtu mesta, ale z finančných prostriedkov mesta.  
        Ing. Šlosár  –  spýtal sa, že potom prečo nemali problém poslanci minule zahlasovať za 
3 mil. Sk na PFA? 
        Poslanec Hollý – uviedol, že na PFA bolo 3 mil. Sk podľa neho schválené protiprávne, 
ako predseda finančnej komisie upozorňuje, že to je v rozpore s rozpočtovými pravidlami! On 
tu vtedy nebol. 
         Primátorka mesta – povedala poslancom, aby nerobili tým školám tak zle, nesú za to 
plnú zodpovednosť. 
         Poslanec Valkovič – spýtal sa, že prečo neboli splnené výhrady k záverečnému účtu 
mesta z rok 2006?  
         Primátorka mesta – uviedla, že prišlo všetkým poslancom upozornenie prokurátora. 
         Poslanec Petrovič –  navrhol, aby prešli k bodu č. 5. 
         Poslanec Valkovič –  poslancovi Petrovičovi povedal: „ty mi neskáč do reči“. 
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Valkovičovi, že on skáče každému do reči. 
        JUDr. Vozárová – uviedla, že keď mesto nemá na príslušný rok schválený rozpočet, ide 
sa v provizóriu, teda každý mesiac nemôžu výdavky mesta prekročiť 1/12 z rozpočtu 
z minulého roka. Tu nie je problém, že by sme nemohli žiadnu inú finančnú operáciu teraz 
schváliť. Záverečný účet buď ho zastupiteľstvo schváli, alebo ho schváli s výhradami.  
        Poslanec Rumanko – spýtal sa, prečo im neboli predložené tie výpisy z účtov? Tu 
počuje o tom, že školy sú na tom veľmi zle a primátorka na stretnutí poslancov s občanmi 
povedala, že mesto má na účtoch 80 mil. Sk. Spýtal sa primátorky, že či si drží peniaze 
v kešeni a školy tu krvácajú? 
        Primátorka mesta – odpovedala poslancovi Rumankovi, že prečo ich teraz nepodporí, 
prečo chce byť takýto podliak?  
        Poslanec Rumanko – spýtal sa, že čo tie výpisy z účtov? 
        Primátorka mesta – odpovedala, že ich môžu dostať po zastupiteľstve.  
        Poslanec Rumanko – povedal, že on rokovať za školy a škôlky nebude, pokiaľ tu 
nebudú výpisy z účtov, lebo ich tu zavádza. 
        Primátorka mesta – uviedla, že ona nikoho nezavádza, zavádzali jej predchodcovia keď 
do príjmov si dali úvery a umelo vykázali, že sú v nule a Mesto malo 60 mil. dlhov.  
        Ing. Skyva – vykríkol: „keby si chodila na súdy, tak ti to dokážu.“ 
        Primátorka mesta – spýtala sa p. Molnárovej vedúcej ekonomického odd., či máme na 
to, aby sme uspokojili všetky požiadavky škôl a škôlok. 
        p. Molnárová – odpovedala, že áno.  
       Poslanec Šepták  – povedal, že nejde len o rezort školstva, ale aj o nemocnicu a všetky 
oblasti, ktoré krvácajú v meste, pretože tu prevláda nekoncepčná a živelná práca. K tomuto 
bodu mali dostať aspoň nejaké podklady, aký je stav, o ktoré školy sa tu jedná. Väčšina 
poslancov o tom nevie. 
        Primátorka mesta – uviedla, že bolo vo všetkých komisiách, MR a tam sú poslanci MZ.  
        Poslanec Šepták – povedal, že tie materiály musia byť dané poslancom, aby o tom 
vedeli. To znamená, že niekto si tu neplní svoje povinnosti. 
        Ing. Šlosár – odpovedal poslancovi Šeptákovi, že to myslí možno na neho, ale rozpočet  
všetci poslanci dostali a v ňom sú zahrnuté všetky tieto požiadavky – príjmové a výdavkové 
časti. 
        Poslankyňa Hlásna – povedala, že je za to, tak ako to chcel p. Solčiansky, aby sa to 
schválilo umblock. 
        Primátorka mesta – prečítala uznesenie pre ZŠ Robotnícka ohľadom úhrady energií pre 
knižnicu a všetky uznesenia ohľadom škôl, kde je potrebné vypustiť z textu: z rozpočtu mesta. 
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        Poslanec Dvonč – povedal, že ako člen rady školy pri ZŠ Robotnícka sa pýta, ako je 
riešené stravovanie žiakov ŠZŠ v jedálni ZŠ Robotnícka. Prečo na chod jedálne ŠZŠ 
neprispieva?  
        Mgr. Hatiarová – uviedla, že dodnes bola presvedčená, že tieto peniaze idú 
z podielových daní mesta a na toto prispieva štát. Dnes si to aj overovala na Krajskom 
školskom úrade a  aj u p. Záhorskej a je to tak, ako to hovorili. 
       Primátorka mesta – uviedla, že my dostávame v podielových daniach len na žiakov s 
trvalým pobytom v meste.  
        Mgr. Hatiarová – povedala, že študovali k tomu všetky podklady a je to nariadenie 
vlády č. 688, kde je poznámka. 
       Primátorka mesta – prečítala túto poznámku:  
       Kritérium zabezpečuje zdroje na financovanie samosprávnych kompetencií v oblasti 
školstva, a to základných, umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, 
školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, jazykových škôl pri základných 
školách zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských 
škôl. Každému typu zariadenia zodpovedá príslušný koeficient uvedený v prílohách 
nariadenia  vlády č. 3 a 3a v závislosti na zriaďovateľskú pôsobnosť obce resp. cirkví 
a súkromnej osoby. Kritérium smeruje finančné prostriedky do obcí, kde sa tieto školy 
a zariadenia nachádzajú bez vzťahu k trvalému pobytu žiakov (detí).  
Primátorka mesta ďalej povedala, že tu nie sú Špeciálne základné školy vymenované. Oni si 
to musia potom financovať tam, kde sa stravujú. 
       Mgr. Hatiarová – povedala, že tie peniaze vraj na mesto došli. 
      Primátorka mesta – uviedla, že dnes ústne napomenula p. riaditeľku za to, že: po prvé bez 
zmluvy s riaditeľkou ŠZŠ stravuje deti zo ŠZŠ, prebieha to protizákonne, na to ju ústne 
upozornila, keď na to dnes prišla. Druhé napomenutie bolo za to, že sa tam stravovali cudzí 
stravníci, kde jej bolo povedané, že neplatia. Stravujú sa tam z našich mestských podnikov 
ľudia, telefonicky jej títo povedali, že platia a potvrdilo sa to aj, keď tam bola osobne. Ale zo 
školy už neodviedli na mesto režijné náklady za cudzích stravníkov. Mesto by im ich bolo 
spätne vrátilo. Toto bolo porušenie finančnej disciplíny p. riaditeľkou, p. riaditeľka prijala 
ústne napomenutie a povedala, že pochybila vedúca školskej jedálne. To je výstraha aj pre 
ostatné riaditeľky škôl a škôlok. Aby sa nestalo, že sa za cudzích stravníkov nebudú odvádzať 
režijné náklady, oni sa aj tak späť vrátia potom do škôl, ale finančná operácia musí takto 
prebehnúť.  
        Mgr. Hatiarová – povedala, že zmluva bola nachystaná, ale ona ju preto nepodpísala, 
lebo nevedela, či bude mať peniaze na týchto straníkov.  
        Primátorka mesta – uviedla, že len minulý týždeň doniesla p. Záhorská túto zmluvu. 
        Mgr. Hatiarová – povedala že áno, ale ona ešte vtedy nevedela, ako to bude 
financované. Skutočne všetky režijné náklady boli odvedené na mesto, zostalo tam len 
nejakých 12 tis. korún.  
        p. Konečná – uviedla, že zatiaľ neprišli podklady zo školy na mesto, len od 
Záhradníckych služieb. Boli na mesto poukázané režijné náklady, ale nie v celej tej sume.   
        Mgr. Hatiarová – uviedla, že do piatka nachystajú všetky podklady.  
       Primátorka mesta – dala do piatka termín, že všetky režijné náklady musia byť 
poukázané na účet mesta. Ďalej povedala, že keď si zavolala Mgr. Hollú zo školského úradu, 
aby jej to vysvetlila, povedala jej, že ona s financiami nič nemá. Preto sa to musí všetko 
preveriť. Ako starostovia a primátori sú upozorňovaní na zasadnutiach ZMOS, aby ani korunu 
na prenesené kompetencie nedali, lebo to musí sanovať štát. Nemôže mesto zo svojho 
rozpočtu sanovať kompetencie štátu. Nemôžeme platiť za trvalo bývajúcich z iných miest, 
kde iné mestá a obce dostávajú na nich podielové dane. Mesto dostáva len na školské jedálne 
na základné školy. Na cirkevných školách je páchaná krivda tak, že tieto majú nižší 
koeficient.  
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        Ing. Šlosár – uviedol, že všetky čiastky sú zahrnuté v rozpočte. 
        Poslanec Valkovič –  povedal, že nemáme hl. kontrolóra, na MsÚ nikto nedohliada na 
tok peňazí. Záverečný účet z roku 2006 bol prijatý s výhradami.  
        Primátorka mesta – povedala poslancovi Valkovičovi, aby neklamal, povedala že nebol 
schválený záverečný účet za rok 2007, 2008 a za to dostali aj prokurátorské upozornenie, lebo 
boli povinní ako poslanci to schváliť do určitého termínu.  
       Odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Valkovič. 
       Poslankyňa Hlásna – požiadala, aby bol schválený pre cirkevnú školu príspevok na 
jedáleň.  
        Primátorka mesta – uviedla, že takto to bude pripravené a budú o tom umblock 
hlasovať, tak to aj požadovali. 
       Poslanec Rumanko – povedal, že toto je výsledok p. prednostu, ako je pripravené toto 
MZ. Spýtal sa, prečo nebol predložený rozpočet na rok 2009 do konca roka 2008 pani 
právnička?  
       JUDr. Vozárová – odpovedala, že ona nevie, vtedy tu nepracovala.  
       Primátorka mesta – uviedla, že práve už upozornila p. prednostu, že malo to byť 
pripravené. Ďalej prečítala návrh uznesení pre všetky MŠ a ZŠ. 
       Poslanec Solčiansky – povedal, že v návrhu rozpočtu na rok 2009 sú tieto položky všetky 
zahrnuté. 
       Poslanec Lisý – povedal, že to nie je pripravené. 
       Ing. Šlosár – povedal, že je to pripravené, je to všetko v návrhu rozpočtu 2009. 
       Poslanec Lisý – povedal, že to je zdrap papiera. 
       Ing. Šlosár – povedal, že pre nich sú asi aj školy zdrap papiera. Teraz to môže riadiť p. 
Malý ako v MsKS. 
       Poslanec Malý – povedal, že keď to má teraz riadiť on, tak nech p. prednosta opustí túto 
miestnosť.  
       Ing. Šlosár – povedal, že preto, lebo tu sa nikto nerešpektuje.  
       Primátorka mesta – požiadala prítomných, aby sa nehádali, nech sa pozrú, aká atmosféra 
tu vzniká.  
       Poslanec Chládek – povedal: „Šlosár, Šlosár!“ 
       Poslanec Malý – povedal: „aby ste na to nedoplatili p. prednosta!“ 
       Ing. Šlosár – spýtal sa: „vyhrážate sa mi? Dobre.“ 
       Primátorka mesta – prečítala uznesenia, kde bude uvedené podľa návrhu rozpočtu na rok 
2009:  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre základnú školu Robotnícka 25 z finančných 
prostriedkov mesta Zlaté Moravce nasledovne: 

- zariadenie školského stravovania – 2325,37 €: zakúpenie nerezových stolov, 
- vymaľovanie skladových a priľahlých priestorov školskej jedálne – 2256 € 

návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 6970 € pre Mestské kultúrne stredisko 
v Zlatých Moravciach z dôvodu úhrady energií Základnej školy Robotníckej 25 v súvislosti 
s prevádzkovaním Mestskej knižnice  z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre materské školy v Zlatých Moravciach 
v celkovej sume 60 304 € a 
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre základné školy v Zlatých Moravciach 
v celkovej sume 54 493 € a 
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre ZUŠ v Zlatých Moravciach v celkovej sume 
6 638 € 
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Materských školách 
v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce nasledovne v celkovej sume 3 656 € 
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre ŠJ pri ZŠ v Zlatých Moravciach mesta Zlaté 
Moravce v celkovej sume 3 819 € 
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a vyzvala poslancov na umblock hlasovanie o prednesených návrhoch.   
Za: 13 (Dvonč, Hlásna, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, Solčiansky, Šepták, 
Tonkovič, Uhrínová, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 2 (Hollý, Rumanko) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre základnú školu Robotnícka 25 z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce 
nasledovne: 

- zariadenie školského stravovania – 2325,37 €: zakúpenie nerezových stolov, 
- vymaľovanie skladových a priľahlých priestorov školskej jedálne – 2256 €. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
v sume 6970 € pre Mestské kultúrne stredisko v Zlatých Moravciach z dôvodu úhrady energií 
Základnej školy Robotníckej 25 v súvislosti s prevádzkovaním Mestskej knižnice  z rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre materské školy v Zlatých Moravciach v celkovej sume 60 304 €. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre základné školy v Zlatých Moravciach v celkovej sume 54 493 €. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre ZUŠ v Zlatých Moravciach v celkovej sume 6 638 €. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre Školské jedálne pri Materských školách v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce 
v celkovej sume 3 656 €. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančných prostriedkov 
pre ŠJ pri ZŠ v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce v celkovej sume 3 819 €. 
 
       Primátorka mesta – predniesla návrh pre školskú jedáleň pri ZŠ sv. Don Bosca. 
       Ing. Lazúrová – spýtala sa, o aké uznesenie sa jedná? 
       Primátorka mesta – povedala Ing. Lazúrovej, aby to brali tak, že to je dar od mesta. ŠJ na 
cirkevnej škole dostáva to zo zákona, čo aj má. Ale je tam nižší koeficient, ako pri iných 
školách. Toto možno riešiť len formou daru pre cirkevnú školu a nemali by sme ísť vyššie, 
ako je koeficient na základné školy. Keďže na cirkevnej škole je aj určité percento žiakov 
z dedín, tak by si mali aj na tých dedinských žiakov pýtať od obcí. Myslí si, že táto suma je aj 
na deti z dedín. 
       p. Molnárová – povedala, že áno, je. 
      Primátorka mesta – uviedla, že ale od tých dedín by ťažko niečo dostali, tak nech to 
vnímajú ako dar od Mesta na stravovanie všetkých detí v cirkevnej škole, aby boli 
financované rovnako ako deti v našich základných školách.  
      Ing. Lazúrová – povedala, že ďakuje aj za túto sumu, aj keď je nepostačujúca, oni majú 
Zlatomoravčanov 70%. Prváčikov majú len 5 z dedín.  
      Primátorka mesta – predniesla návrh na schválenie finančného príspevku pre Školskú 
jedáleň pri Základnej škole sv. Don Bosca v celkovej sume 2 790 € z finančných prostriedkov 
mesta Zlaté Moravce a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 14 (Dvonč, Hlásna, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, Solčiansky, Šepták, 
Tonkovič, Uhrínová, Škvarenina, Rumanko) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Hollý) 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo vyplatenie finančného príspevku pre 
Školskú jedáleň pri Základnej škole sv. Don Bosca v celkovej sume 2 790 € z finančných 
prostriedkov mesta Zlaté Moravce. 
 
K bodu 6/ 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu zvonice 
v Mestskej časti Prílepy. 
 
         Poslanec Lisý – povedal primátorke mesta, že ak nedá o jeho návrhu hlasovať 
a nepripraví riadne zastupiteľstvo on odchádza z rokovania. 
        Primátorka mesta – upozornila poslancov na to, že je tu havarijný stav zvonice v m.č. 
Prílepy. Ak sa zvonica zosype, táto dominanta m.č. Prílepy, bude to na ich svedomí. Vyzvala 
poslancov, ak majú svedomie, nech neopúšťajú rokovaciu miestnosť. Prečítala uznesenie: 
návrh na riešenie havarijného stavu zvonice v mestskej časti Prílepy v predpokladanej výške 
opravných prác 6 638 €. 
        Poslanec Chládek – povedal, že bol osobne na obhliadke stavby aj s p. Hritzom, podľa 
jeho laického názoru treba tú zvonicu v m.č. Prílepy zbúrať, lebo to nie je žiadna kultúrna 
pamiatka, žiadna stavba, ktorá by mala mať nejakú kultúrnu hodnotu v súčasnosti. Je to 
stavba úplne rozkladajúca sa. Keď na to schvália nejaké peniaze, to budú zbytočne vyhodené 
peniaze. Treba ju dať zbúrať a dať postaviť úplne novú, ktorá by aj reprezentovala túto našu 
štvrť. Navrhol o tom teraz nehlasovať a pripraviť nejaký pekný projekt a túto budovu zbúrať. 
Ďalej povedal, že sú tam diery a praskliny také veľké, že to žiadny statik nemohol posúdiť, že 
to je stavba schopná existencie.  
       Poslanec Solčiansky – povedal, že tu máme odbor výstavby, nech dajú k tomu 
stanovisko. 
       Poslanec Rumanko – povedal, že on sa tam bol taktiež pozrieť a prikláňa sa k názoru p. 
Chládeka, že tá zvonica keby sa zbúrala a postavila by sa z toho materiálu čo je tam nová, tak 
možno vyjde o 50% lacnejšie, ako by sa tam mali robiť rôzne sanačné úpravy.   
       Poslanec Hritz  – povedal, že on za toto chodí už od marca, MZ sa doteraz k tomu 
nevyjadrilo, bolo to v komisii výstavby a finančnej, ktoré to odsúhlasili. Boli si to pozrieť aj 
z odboru výstavby, bol tam aj statik ktorý povedal, že keď sa to neurobí čím skorej, už 
nebudú mať čo opravovať. Uviedol, že on sa čuduje poslancovi Chládekovi, Rumankovi, že 
takto uvažujú. Nech to nechajú na ich občanov z Prílep, tí nesúhlasia s tým, aby sa to zvalilo, 
ale dalo do takého stavu ako sa patrí. Požiadal poslancov, aby to odsúhlasili. 
        Primátorka mesta – upozornila poslanca Chládeka, aby neodchádzal zo zasadacej 
miestnosti, lebo tým sa stáva zastupiteľstvo neuznášania schopné. Povedala, že to je podraz!  
Primátorka všetkým prítomným oznámila, že v chodbe sa nachádzajú poslanci Hollý, Boršč, 
Chládek, ktorých teraz oslovila, že sa ide hlasovať o zvonici v Prílepoch a povedala im, že 
keď sa zrúti, tak to bude na ich svedomí. Oni jej na to povedali, že nejdú hlasovať. 
Primátorka ďalej uviedla, že nakoľko v rokovacej miestnosti je prítomných len deväť 
poslancov – Hlásna, Rumanko, Hritz, Uhrínová, Petrovič, Tonkovič, Solčiansky, Malý, 
Šepták, týmto je mestské zastupiteľstvo neuznášania schopné a ukončila rokovanie 41. MMZ.   
 
Návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 413/2009 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009 
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 
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že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 41. mimoriadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva konanom dňa 21.10.2009. 
 
Uznesenie č. 414/2009 
Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a  p. poslanca Ing. Jána Solčianskeho  z 41. 
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 21.10.2009  
 
Uznesenie č. 415/2009 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Ladislava Boršča a poslankyňu PharmDr. Ivonu 
Vicianovú 
 
Uznesenie č. 416/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre základnú školu Robotnícka 25 
z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce z návrhu rozpočtu pre rok 2009. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre základnú školu Robotnícka 25 z finančných 
prostriedkov mesta Zlaté Moravce nasledovne: 

- zariadenie školského stravovania – 2325,37 €: zakúpenie nerezových stolov, 
- vymaľovanie skladových a priľahlých priestorov školskej jedálne – 2256 € 

s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre základnú školu Robotnícka 25 z finančných 
prostriedkov mesta Zlaté Moravce nasledovne: 

- zariadenie školského stravovania – 2325,37 €: zakúpenie nerezových stolov, 
- vymaľovanie skladových a priľahlých priestorov školskej jedálne – 2256 € 

 
Uznesenie č. 417/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Mestské kultúrne stredisko v Zlatých 
Moravciach z dôvodu úhrady energií Základnej školy Robotníckej 25 v súvislosti 
s prevádzkovaním Mestskej knižnice  z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 
2009 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 6970 € pre Mestské kultúrne stredisko 
v Zlatých Moravciach z dôvodu úhrady energií Základnej školy Robotníckej 25 v súvislosti 
s prevádzkovaním Mestskej knižnice  z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
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s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov v sume 6970 € pre Mestské kultúrne stredisko v Zlatých 
Moravciach z dôvodu úhrady energií Základnej školy Robotníckej 25 v súvislosti 
s prevádzkovaním Mestskej knižnice  z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
 
Uznesenie č. 418/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre materské školy v Zlatých Moravciach 
z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 2009. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre materské školy v Zlatých Moravciach 
v celkovej sume 60 304 € a 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre materské školy v Zlatých Moravciach v celkovej sume 
60 304 €. 
 
Uznesenie č. 419/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri základných 
školách v Zlatých Moravciach z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 2009. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre základné školy v Zlatých Moravciach 
v celkovej sume 54 493 € a 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre základné školy v Zlatých Moravciach v celkovej sume 
54 493 € 
 
Uznesenie č. 420/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Základnú umeleckú školu v Zlatých 
Moravciach z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 2009.  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre ZUŠ v Zlatých Moravciach v celkovej sume 
6 638 € 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre ZUŠ v Zlatých Moravciach v celkovej sume 6 638 € 
 
Uznesenie č. 421/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Materských 
školách v Zlatých Moravciach z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 2009.  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Materských školách 
v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce nasledovne v celkovej sume 3 656 € 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Materských školách v Zlatých 
Moravciach mesta Zlaté Moravce v celkovej sume 3 656 € 
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Uznesenie č. 422/2009 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre Školské jedálne pri Základných 
školách v Zlatých Moravciach mesta z návrhu rozpočtu mesta Zlaté Moravce pre rok 
2009.  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančných prostriedkov pre ŠJ pri ZŠ v Zlatých Moravciach mesta Zlaté 
Moravce v celkovej sume 3 819 € 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančných prostriedkov pre ŠJ pri ZŠ v Zlatých Moravciach mesta Zlaté Moravce 
v celkovej sume 3 819 € 
 
Uznesenie č. 423/2009 
Návrh na schválenie finančného príspevku pre Školskú jedáleň pri Základnej škole sv. 
Don Bosca v Zlatých Moravciach z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 41.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 21.10.2009  
p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie finančného príspevku pre Školskú jedáleň pri Základnej škole sv. Don 
Bosca v celkovej sume 2 790 € z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce a 
s ch v a ľ u j e   
vyplatenie finančného príspevku pre Školskú jedáleň pri Základnej škole sv. Don Bosca 
v celkovej sume    2 790 € z finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
Zlaté Moravce 21. október 2009 
    
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
            Ivan Hritz                                                                                Ing. Ján Solčiansky                                                                


