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

Z á p i s n i c a 
 

z  42. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  3. november 2009 
 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:  Ing. Peter Hollý 
                            PaedDr. Pavol Petrovič 
                            Mgr. Pavel Šepták 
                            PharmDr. Ivona Vicianová    
 
Neprítomní:       Juliana Hlásna  
                            Ing. Ján Solčiansky 
                            MUDr. Štefan Valkovič 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu 

zvonice v Mestskej časti Prílepy. 
6. Návrh na schválenie spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského 

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

            - návrh na 5% spolufinancovanie projektu 
9.        Návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných prostriedkov pre mestský podnik 
           Záhradnícke  služby o 10. tis. € 
10.      Návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných prostriedkov pre mestský podnik 
           Technické služby o 33. tis. € ohľadom rekonštrukcie a vybudovania mestského  
           rozhlasu podľa potrieb na jednotlivých uliciach. 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
         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. Ďalej skonštatovala, že mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 
42. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 3.11.2009.  
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K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 

 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 42. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 3.11.2009: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca Jozefa 
Tonkoviča.     
 
K bodu 4/ 
Voľba návrhovej komisie 
 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru, za členov: p. poslanca 
Ivana Malého a p. poslanca Vladimíra Klučiara.   
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 11 (Bátora, Dvonč, Hritz, Chládek, Boršč, Klučiar, Malý, Rumanko, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová) 
Proti: 1 (Lisý) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru. 
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslanca Jozefa Tonkoviča.   
 
          Primátorka mesta – povedala, že nám záleží na tom, aby bola riešená havarijná situácia 
zvonice v m.č. Prílepy, preto nasleduje hneď tento bod. Všetky body, ktoré boli dnes 
predložené podľa programu mestskému zastupiteľstvu prešli komisiami, mestskou radou 
a boli odporučené všetkými členmi mestskej rady na schválenie. V pondelok mali posledný 
krát zasadnutie NSK. Za nezávislých poslancov tam poďakovala všetkým, ktorí prispeli na 
zasadnutiach k tomu, aby sa budovala u nás infraštruktúra, rekonštruovali budovy škôl a aby 
jednoducho fin. prostriedky plynuli do Zlatomoraveckého regiónu. Zároveň povedala, že 
rokovanie zastupiteľstva NSK je príkladné pre naše MsZ z toho dôvodu, že tam keď v rade 
NSK sa niečo dohodne, všetci členovia rady vo svojich poslaneckých kluboch presadzujú, aby 
tento návrh bol jednoznačne odsúhlasený zastupiteľstvom NSK. U nás býva situácia iná, na 
mestskej rade bez pripomienok členovia MR materiál schvália, aby bol predložený do MZ na 
schválenie. Ale už potom keď sa prejednávať má na MZ sa cielene robia deštrukcie na 
rozbitie MZ, aby sa nič neprejednalo. Aj dnes dostala informáciu, že chcú rozbiť MZ 
a neprejednať tieto kritické body. Poslancom povedala: „vy ste povedali, že do konca 
volebného obdobia už nič neodsúhlasíte, neprejednáte a nebudete sa schádzať. Takto ste to 
deklarovali viackrát.“ Ďalej otvorila bod č. 5.  
 
K bodu 5/ 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu zvonice 
v Mestskej časti Prílepy. 
 
         Poslanec Lisý – povedal, že na 41. MMZ podal návrh a 41. MMZ sa nedokonalo do 
konca. 
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Lisému, že sa môžu prihlásiť na diskusiu 
k tomuto bodu, nie pokiaľ by to bolo k iným bodom cielene k rozbitiu zastupiteľstva. 
         Poslanec Rumanko – povedal primátorke mesta, že sa predvádza, keď tu je televízia. 
         Primátorka mesta – zareagovala na poslanca Rumanku, že veď ste ju vy pozvali, to je 
vaša objednávka.  
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         Poslanec Rumanko – povedal primátorke, že ona a prednosta prehlásili, že do konca 
volebného obdobia sa nebude konať riadne MZ.  
         Ing. Šlosár – uviedol, že poslanci povedali, že už nebudú viac rokovať do konca 
volebného obdobia. Je to prehlásenie aj p. poslanca Šeptáka, je to uvedené aj v zápisnici. 
         Primátorka mesta – spýtala sa kameramana, že z akej televízie je. Odpovedal, že z 
Televízie Central.  
         Poslanec Lisý – povedal, že minulé 41. MMZ neukončili a do 14 dní je primátorka 
povinná ho zvolať znova, teraz ale zvolala ďalšie. Na minulom MMZ dal návrh a na tom trvá. 
          Primátorka mesta – uviedla, že zvolala ďalšie MMZ na riešenie havarijnej situácie 
zvonice v Prílepoch. Spýtala sa poslanca Lisého, že či tomuto má teraz rozumieť tak ako 
škandalizáciu alebo zviditeľnenie jeho osoby pred voľbami do NSK? Ďalej povedala: 
„Vypočuje si príhovor Doc. Belicu, kde upozorňuje na činnosť tých poslancov 
z predchádzajúceho volebného obdobia, kde vyhral súdy, kde za 3 miliardy Sk niektorí 
schválili bezplatný prenájom 3 miliardových majetkov.“ 
         Poslanec Lisý – uviedol, že na minulom MMZ dal návrh, ktorý ešte raz prečítal. 
Navrhol zrušiť dnešné mimoriadne zastupiteľstvo na základe právoplatného rozsudku 
o pravosti mandátu MVDr. Dvonča. S tým, že sa musí zvolať riadne zastupiteľstvo so 
všetkými uzneseniami od zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva, zasadnutia a potvrdenia 
zastupiteľstva uskutočneného v parku, lebo prednosta nepustil poslancov do budovy MsÚ 
a MsKS. A cez všetky, ktoré boli bez nútenej neprítomnosti MVDr. Dvonča protizákonným 
odobratím mandátu prednostom a primátorkou. 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 ich 
rozhodnutia nebudú ani pre úrady, ktoré prideľujú peniaze platné. Spýtal sa, prečo nebol 
predložený rozpočet na rok 2009 a adresoval primátorke, že či preto, aby mohla šafáriť 
s peniazmi ako chce.  
          Primátorka mesta – povedala poslancovi Lisému, aby neosočoval, že ak niekto šafáril, 
tak si musí spytovať svedomie on, ktorý ako poslanec NSK 3 miliardový majetok zadarmo za 
symbolickú korunu prenajal do 30 ročného prenájmu. „Vy ste aj tú zlatomoraveckú 
nemocnicu chceli zadarmo, vtedy keď ste sa prihlásili a povedali: mala si to dať, mohla si 
pokoj mať.“ 
         Poslanec Lisý – povedal primátorke mesta, že by patrila do tej nemocnice čo je vo 
Veľkom Záluží asi. Od roku 2007 nie je podpísaný záverečný účet. 
         Primátorka mesta – uviedla, že to bolo vytknuté prokurátormi im poslancom MZ. Čo 
im v tom bránilo?  
         Poslanec Lisý – povedal že to, že hospodárila s peniazmi bez zastupiteľstva svojvoľne. 
V tomto roku to robí tak isto ako aj minulý rok. Tento bod z 41. MMZ musí byť prejednaný.  
         Primátorka mesta – povedala p. Lisému, že prejednávame body, ktoré sú existenčne 
dôležité na chod mesta, na záchranu historických pamiatok v meste. Požiadala ho, aby nechal 
rokovať poslancov. 
         Poslanec Lisý – spýtal sa primátorky, či je ona primátorka? 
         Primátorka mesta – odpovedala, že áno, je riadne zvolená občanmi voličmi tohto mesta.  
         Poslanec Lisý – povedal, že poslanci mali viac hlasov.  
         Primátorka mesta – povedala áno, oni dostali z každej 11 – tiny hlasy, bolo totiž 11 
okrskov. Ona ale dostala hlasy z celého mesta. Ďalej povedala, že istý pán jej povedal, keď 
ona roky rokúce bránila istú pani, ktorá každý pol roka chodí na preliečenie a nemala by 
v podstate v štátnej službe nikdy robiť, ani v samospráve a nakoľko ju ona na základe ich 
žiadostí nezobrala sem ako dôchodkyňu na úrad robiť. Spýtala sa, či to je ich pomsta za to? 
Hoci ju roky chránila, aby ju držali tam kde bola ako referentku. Vtedy jej určitý predstaviteľ 
štátnej služby povedal: „nepoznáš ich, dokedy ťa potrebujú, tak sa ti pchajú a keď ťa 
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potrebovať nebudú, tak ťa aj ukrižujú.“ Ďalej uviedla, že povedal holú pravdu a to sa teraz 
totálne potvrdzuje. Požiadala poslancov, aby hovorili len k programu.  
         Poslanec Boršč – navrhol, aby sa poslanci uzniesli, že sa budú zúčastňovať priamych 
mestských zastupiteľstiev a žiada o zvolanie v čo najkratšej dobe.  
         Primátorka mesta – uviedla, že aj toto je rokovanie MZ, ktoré má riešiť problémy 
rozvoja Zlatých Moraviec. Niektorí poslanci ale vyhlásili, že už nikdy o žiadnych bodoch 
rokovať nebudú, že keď sa zvolá ešte jedno riadne zastupiteľstvo rozbijú ho a dokonca 
volebného obdobia sa neskončí. Ako v roku 2007, že jedno zastupiteľstvo sa ťahalo na 30 
razy. Niektorým by vyhovovalo aj každý týždeň sedieť a rokovať, lebo 1 200 Sk si poslanci 
za jedno zasadnutie schválili. Koľko krát tu bol prokurátor a nedali mu poslanci slovo, 
ohľadom MZ za nečinnosť alebo zlú činnosť, za neschválenie záverečného účtu a ani si ho 
nevypočuli, poniektorí z nich ignorovali to zastupiteľstvo veľakrát v nádeji, že za každé 
takéto MZ kde sa zapíšu budú mať 1 200 Sk či prerokujú niečo alebo nie a toto uniká. Lebo 
zamestnancom ani po mestských podnikoch nechcú dať vyplatiť ani základné platy pomaly 
a oni si mnohonásobne navýšili poniektorí. Dá vyhľadať zápisnice o tomto, že ktorí tak chceli, 
aby bolo navýšenie odmien pre poslancov. Tak mesto na to, čo v minulosti potrebovalo 200 
tis. Sk, teraz potrebuje 2 mil. Sk. Spýtala sa, že kto má záujem prejednať niečo k tomuto bodu 
č. 5? Prihlásili sa poslanci Chládek, Rumanko. Uviedla, že ako náhle to bude odbočovať, 
berie im slovo. Oznámila, že poslanci Rumanko, Chládek povedali áno, že len k tomuto bodu 
chcú hovoriť.   
         Poslanec Chládek – povedal, že sa stretávajú takto v tomto volebnom období skoro už 
tri roky, posledný rok iba na MMZ, posledné riadne MZ bolo pred rokom. Preto v programe 
MZ sú už len také činnosti života nášho mesta ako si predstavujú riešiť iba určití členovia 
tohto MsÚ. 
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Chládekovi, že zavádza: „Vy keď ste chceli 
schváliť napr. Službyt, tak ste vy dali zvolať zastupiteľstvo k prenájmu tepelného 
hospodárstva. Vy ste sa v tom p. Chládek angažoval: „daj hlasovať “ ste reval! Teraz p. 
Chládek ale nehovoríte o zvonici. Nemali ste prenájom tepelného hospodárstva tak násilne 
robiť: „daj hlasovať!“  
         Poslanec Chládek – povedal: „My chceme riešiť zvonicu, že p. Hritz? 
         Poslanec Hritz – reagoval na p. Chládeka a povedal, aby zdvihli ruky a je to vyriešené. 
Na to sú odborníci, aby to posúdili, oni môžu schváliť, alebo neschváliť. Poniektorí nemajú 
o to záujem to schváliť, nejedná sa o tom prvý raz, nevie či čakajú kým to spadne!  
         Poslanec Chládek – povedal, že zvonica je pre nich symbolická tým a bude aj pre 
primátorku, lebo tam sa väčšinou niečo odzváňa, že konečne jej odzvoní pri voľbách do VÚC, 
že sa nestane poslankyňou, požiadal všetkých prítomných, aby urobili všetko preto, aby ju tak 
spropagovali, aby sa v žiadnom prípade nestala poslankyňou VÚC, lebo to by im odzvonilo 
na ďalšie obdobie.  
         Primátorka mesta – uviedla, že si pamätá, keď prišiel k nej domov poslanec Chládek 
a plakal, ako chce bojovať proti tým tunelárom a pracovať proti tým, čo ju pribíjajú na kríž. 
Ďalej povedala, že oni odzvonili aj tepelnému hospodárstvu a aj ďalším miliónom 
z finančných prostriedkov mesta.  
         Poslanec Chládek – požiadal, aby do programu tohto MMZ dali ďalší bod a to návrh 
poslancov o zvolanie riadneho MZ, kde sa budú prerokovávať všetky dôležité body. 
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi: „Mali by sa prejednávať aj tie body, ktoré 
vy ste vlastne nasilu presadili a utekali ste pracovať do tej firmy, to je korupcia jak sviňa!“ 
         Poslanec Chládek – povedal, že na deň 11. novembra 2009.  
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že nehovorí k bodu. 
         Poslanec Chládek – povedal, že na 11. novembra chcú riadne zasadnutie MZ, majú 
pripravený program, žiadosť odovzdajú. Na ďalšom mimoriadnom zastupiteľstve tu 



                                                                                                                                                                   
5 

prehlasuje, že sa on už nezúčastní ktoré ona zvolá, iba na riadnych zastupiteľstvách. Spýtal sa, 
že či oni nemajú právo na riadne MZ? 
         Odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Hritz.  
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že nemal problém ísť pracovať do firmy, 
ktorú jednoznačne presadzoval: „daj hlasovať, daj hlasovať!“ 
         Poslanec Chládek –  povedal primátorke: „ja nekandidujem proti tebe teraz vo voľbách, 
ty vieš veľmi dobre, že sa tam nedostaneš aj keď sa dotrháš, aj keď ťa z televízii prídu 
filmovať pri kríž ako dnes. Môžeš sa hanbiť, nič si pre toto mesto za sedem rokov neurobila. 
Tento okres by bol debilný, keby ťa zvolil znovu za poslanca. Ty si sa stala poslankyňou 
vďaka tomu, že zomrela jedna poslankyňa.“  
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Chládekovi, že Boh nie je náhlivý, ale veľmi 
pamätlivý.  
         Poslanec Chládek –  povedal primátorke: „primátorka, ty si úplne pomätená.“ 
         Primátorka mesta – uviedla, že aký je to konflikt záujmov, keď poslanec mestského 
zastupiteľstva, ide pracovať hneď tam, ako náhle mestské zastupiteľstvo schváli prenájom 
tepelného hospodárstva súkromnej firme a on okamžite tam ide pracovať a chce tam 
riaditeľovať, ale nemá na to, ani poslednú funkciu tam zastávať.   
         Poslanec Chládek –  povedal primátorke, že na jej príkaz asi to všetko bolo, lebo pán 
Vereský prišiel za ním, že p. primátorka nepodpíše nájomnú zmluvu, keď on si nedá výpoveď 
u Tomajku. Lebo bol s ňou dohodnutý, že ho zoberie len na mesiac a že ho potom vyhodí.  
         Primátorka mesta – spýtala sa, že čo má pán Vereský spoločné s p. Tomajkom? 
Povedala p. Chládekovi, že on si vždy nájde vinníka. To je neskutočné. Aj teraz, keď 
vyhlasoval na internetových stránkach: „ja zaručujem, že 3 mil. Sk na Požitavskú futbalovú 
akadémiu prejdú, mám také zázemie v poslaneckom zbore.“ Uviedla, že to sú tie ich osobné 
záujmy.  
         Poslanec Chládek – spýtal sa primátorky, čo je na tom zlé, že dali na šport 3 mil. Sk? 
Veď ona bude na to dozerať, preto ju do toho správneho orgánu aj zvolili.  
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi: „vy svedomie asi nemáte, lebo keby ste ho 
mali, nekľakali by ste na asfalt pred našim domom, aby som vás za každú cenu podporila, že 
my chcete pomáhať v boji proti tunelárom, ktorí rozkradli Calex, ktorí vytunelovali Tekovskú 
bytovku.“ Dodala, že jej manžel ho spolu s ňou museli ťahať z tej zemi. 
         Poslanec Chládek – povedal primátorke mesta: „keby bol Boh a tieto klamstvá chcel 
potrestať, tak ten luster nad tebou ti padne na hlavu a ťa tu prizabije.“ 
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že si to privoláva na seba. Lebo keď 
manželovi vravela, že to už popieral, tak jej povedal, že to nemyslíš vážne. Ďalej povedala p. 
Chládekovi, že on označoval za tunelárov tých, ktorých teraz presadzuje! 
         Poslanec Chládek –  povedal primátorke, aby dala slovo poslancovi Rumankovi. 
         Odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Klučiar.  
         Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že len ak bude hovoriť k bodu č. 5. Takto 
jej avizovali viacerí poslanci, že ak sa bude prejednávať niečo iné, vzdialia sa a odídu. Ďalej 
mu povedala, že vy ste bol schopný povedať, že ste robil petíciu proti Tescu a o hodinu to už 
nebola pravda. Povedal jej to jeden poslanec, čo tu teraz nie je prítomný: „vytvoril som si 
o ňom obraz dokonale, za hodinu zmenil názor, len čo ho kúpili.“   
         Poslanec Rumanko –  povedal primátorke, že ak má poznatky o tom, že niekto vedome 
zobral úplatky, má to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.  
         Primátorka mesta – povedala poslancom, že pokiaľ majú záujem hovoriť tak len 
k týmto bodom, pokiaľ nie, tak im slovo jednoducho odoberá. Pokiaľ sa nebude rokovať tak, 
ako bol program pripravený a prerokovaný v mestskej rade. Členovia MR by mali prví 
lobovať za to, aby sa takto mohlo rokovať.  
         Poslanec Rumanko –  spýtal sa JUDr. Vozárovej, či na MMZ nemôže poslanec dávať 
poslanecký návrh a či mu môže primátorka odňať slovo, keď sa hlási do rozpravy. 
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         Primátorka mesta – odpovedala p. Rumankovi, že to nie je do rozpravy 
k prejednávanému bodu. „Keby ste toto robil na nejakom samosprávnom kraji, tak zrejme by 
ste pochodil tak, že by ste nedostal slovo. Vy odbočujete od programu. Povedz to p. poslanec, 
čo si mi povedal na dvore, že ty dokážeš zvonicu aj urobiť, ale že by ho potom napadla, že 
jeho firma to robí.“ 
         Poslanec Rumanko – povedal, že prokurátor im poslal prokurátorské upozornenie, ktoré 
na podateľni prevzali pracovníci MsÚ, boli to dve doručenky. 
         Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, aby nezavádzal, nie je to 
k prejednávanému bodu, berie mu slovo.  
         Poslanec Rumanko – uviedol, že chce prečítať jedno vyhlásenie poslancov MZ. 
         Primátorka mesta – odpovedala mu, že už skončila rozpravu k prejednávanému bodu. 
Spýtala sa poslancov, kto je za to, aby sa podľa návrhu na schválenie finančných prostriedkov 
z dôvodu riešenia havarijného stavu zvonice v Mestskej časti Prílepy schválilo prednesené 
uznesenie, ktoré sa im teraz premieta.  
Následne na to primátorka mesta oznámila, že končí rokovanie 42. MMZ, nakoľko je 
v rokovacej miestnosti prítomných už len 8 poslancov MZ z 19, čím je mestské zastupiteľstvo 
neuznášania schopné.  
 
Návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 424/2009 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 03.11.2009 
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 
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 42. Mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 03.11.2009. 
 
Uznesenie č. 425/2009 
Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 03.11.2009 
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  Jozefa Tonkoviča  z 42. 
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 03.11.2009  
 
Uznesenie č. 426/2009 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 03.11.2009  
p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru 
členov návrhovej komisie: poslanca Ivana Malého a poslanca Vladimíra Klučiara 
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Zlaté Moravce 3. november 2009 
    
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
 
 
  
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
            Ivan Hritz                                                                                    Jozef Tonkovič                                                                


