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

Z á p i s n i c a 
 

z  44. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  30. november 2009 
 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnená: Juliana Hlásna 
 
Neprítomný:      Vladimír Klučiar 

                             
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie finančného príspevku na činnosť SOcÚ v r. 2009 z rozpočtu 

mesta Zlaté Moravce na roky 2009 - 2011 /10 631,20 €/ 
6. Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu 

zvonice v Mestskej časti Prílepy. 
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008. 
8. 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 

9. Návrh na spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska 
a parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach“ 

10. „Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce“-  
            - návrh na 5% spolufinancovanie projektu 

11.        Návrh na doplnenie uznesenia č. 315/2005 o odpredaji bytov nájomníkom Tekovskej  
             bytovky 
12.        Návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných prostriedkov pre mestský 
            podnik Záhradnícke  služby o 10. tis. € 
13.      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. 
14.      Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach 
15.      Prerokovanie prípravy návrhu rozpočtu Mesta na rok 2010 
16.      Informácia o celkovom stave Mestskej nemocnice Prof. R. Korca 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 
riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
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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 
44. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 30.11.2009.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 

 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 44. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 30.11.2009: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru a p. 
poslanca Ivana Hritza. 
 
K bodu 4/ 
Voľba návrhovej komisie 
 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a za 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslanca Jozefa Tonkoviča. 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 13 (Bátora, Dvonč, Hollý, Hritz, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 1 (Lisý) 
Zdržali sa: 3 (Solčiansky, Valkovič, Chládek) 
Nehlasoval: 0 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p.  poslanca PaedDr. Pavla Petroviča.  
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslanca Jozefa Tonkoviča.   
 
          Primátorka mesta – prečítala program 44. MMZ. K bodu č. 11 - Návrh na doplnenie 
uznesenia č. 315/2005 o odpredaji bytov nájomníkom Tekovskej bytovky uviedla, že tu bolo 
bývalým vedením mesta v rokoch 2000 až 2001 vybraté 11. mil. Sk protizákonne. Tieto 
finančné prostriedky boli zneužité a v podstate rozkradnuté, hoci tých 11. mil. Sk malo byť 
uložené na účte a tu mali mať najmenej už 10 mil. Sk úrokov tí bytovkári bývajúci 
v Tekovskej bytovke, to znamená , že je to sprenevera takmer 20 mil. korún. Preto je potrebné 
len doplniť uznesenie o odpredaji bytov nájomníkov bývajúcich v Tekovskej bytovke o mená 
a výmeru bytov.  
          Poslanec Boršč – povedal, že skupina poslancov požiadala primátorku o zvolanie 
MMZ s troma bodmi: Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach, 
Prerokovanie prípravy návrhu rozpočtu Mesta na rok 2010 a Informácia o celkovom stave 
Mestskej nemocnice Prof. R. Korca., kde primátorka ešte pridala ďalšie body. 
          Primátorka mesta – uviedla, že to bola jej povinnosť, nakoľko to boli body 
z prechádzajúcich mestských zastupiteľstiev.  
 
K bodu 5/ 
Návrh na schválenie finančného príspevku na činnosť SOcÚ v r. 2009 z rozpočtu mesta 
Zlaté Moravce na roky 2009 - 2011 /10 631,20 €/. 
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          Primátorka mesta – uviedla, že všetci poslanci materiál obdržali a predniesla návrh na 
schválenie finančného príspevku na činnosť SOcÚ v r. 2009 z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 
na rok 2009 /10 631,20 €/ a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 6 (Bátora, Hritz, Solčiansky, Petrovič, Tonkovič, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 11 (Dvonč, Hollý, Valkovič, Boršč, Lisý, Malý, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. Ďalej 
poslancom povedala, že Mesto Zlaté Moravce je jediné z obcí združených v spoločnom 
obecnom úrade v Zl. Moravciach ktoré neschválilo príspevok, kde asi sú si vedomí 
precedensu ktorý vzniká, že tento príspevok neschválili.  
          Poslanec Hollý – povedal, že tento celý rok sa ide podľa rozpočtového provizória. Pre 
rok 2008 mal spoločný obecný úrad schválený príspevok. Čo im bránilo počas celého roka 
1/12 im vyplácať? 
          Primátorka mesta – uviedla, že to sa im aj stále dáva, toto je len navýšenie. Požiadal 
o slovo Ing. Jedlovský, vedúci SOcÚ. Vyzvala poslancov na hlasovanie o udelení slova Ing. 
Jedlovskému.  
Za: 17 (Bátora, Dvonč, Hollý, Hritz, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Lisý, Solčiansky, Valkovič, Chládek) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – udelila slovo Ing. Jedlovskému. 
          Ing. Jedlovský – uviedol, že tento príspevok na rok 2009 bol schválený na začiatku 
roku 2009 na zasadnutí všetkých starostov, ktorí sú združení do SOcÚ. Je ich  presne 30. 
Niektorí starostovia si toto schvaľovanie už ani nedávajú na schvaľovanie do zastupiteľstva, 
ale automaticky im poukazujú príspevok, ktorý je schválený na č. účtu, ktoré je dané. Keďže 
im príspevok poslanci neodsúhlasili, tak navrhol, aby odsúhlasili vystúpenie Mesta Zlaté 
Moravce zo SOcÚ. Keďže Mesto Zlaté Moravce v podaní p. primátorky a poslancov nechce 
rešpektovať zmluvu, ktorá je platná, tak on si myslí, že inej cesty niet, len aby odsúhlasili 
vystúpenie. Keď to neodsúhlasia, tak on si myslí, že keď sa zvolá zasadnutie všetkých 
starostov, bude ich 29, tak tí jednohlasne vypovedajú zmluvu Mestu Zlaté Moravce za hrubé 
porušenie zmluvy o zriadení SOcÚ. Oni vykonávajú túto činnosť pre občanov mesta Zlaté 
Moravce, robia to s najlepším vedomím a svedomím, ale keď si myslia, že to nemajú robiť, 
lebo nemajú príspevok, lebo od začiatku roka nedostali ani korunu, tak nech odstúpia od 
SOcÚ a mesto má tu odd. výstavby, kde p. Nociar so svojím kolektívom môže zabezpečovať 
túto činnosť pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce. Je zvedavý ako to bude robiť, ale jeho to 
už trápiť nebude.  
          Primátorka mesta – povedala, že práve preto to bolo aj ako bod č. 1, je to kritický 
problém, ktorý treba riešiť, bolo to aj v minulých zastupiteľstvách zaradené. Mohla to ona 
nezaradiť, prečo by sa to malo neprejednať, veď to nebolo schválené, to je cielené 
deštruovanie SOcÚ.   
          Poslanec Valkovič – spýtal sa Ing. Jedlovského, či sa jedná len o navýšenie, koľko fin. 
prostriedkov už tento rok dostali, lebo mali dostávať 1/12 z minulého roka. 
          Ing. Jedlovský – povedal, že sa jedná o 1/12 začiatkom roka, ale potom sa robí 
bilancovanie, nakoľko náklady idú stále hore. Na tento rok bol schválený príspevok vo výške 
0,8  €  x počet obyvateľov a to vyšlo tých 10 631,20 €. Vlani bol systém iný, bolo to podľa 
počtu podaní. Bolo to po starom o 25 tis. Sk menej ako teraz. Teraz je to prehľadnejšie. 
Doteraz nedostali z mesta ani jeden cent na rok 2009. Dostali sa do situácie, že nemajú na 
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výplaty. Je to príspevok, ktorý keď je schválený, tak sa musí poukázať v plnej výške, nie 
1/12.  
          Poslanec Hollý – spýtal sa Ing. Jedlovského, že či dostali od MsÚ nejaké peniaze na 
tento rok? Povedal, že do výšky minuloročného balíka mohli tento príspevok čerpať 
priebežne. Ide sa podľa provizória, nie je problém im to doplatiť.  
          Primátorka mesta – uviedla, že to sa v každej obci takto riešilo. Nemôže to dať 
poukázať, pokiaľ to oni neschvália. Vlani bol schválený iný systém financovania. Ona si 
nemôže dovoliť poukázať 300 tis. Sk bez schválenia zastupiteľstvom, to nie je niečo, čo sa dá 
z provizória riešiť. 
          Ing. Jedlovský – uviedol, že oni to berú ako porušenie zmluvy medzi SOcÚ a Mesto 
Zlaté Moravce.  
          Poslanec Boršč – povedal primátorke, že keď zvolá riadne zastupiteľstvo, tak to bude 
fungovať.  
          Primátorka mesta – uviedla, že niektorí poslanci vyhlásili, že pokiaľ budú zvolávané 
riadne zastupiteľstvá, nebude sa nič prejednávať, len mimoriadne. Dostal sa jej materiál, kde 
bolo porušené moratórium do VÚC, kde Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v 
Zlatých Moravciach bolo distrubuované do celého zlatomoraveckého okresu kde sa uvádza: 
„V prípade, že vedenie Mesta nezvolá požadované Riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva, poslanci dnešným dňom sa odmietajú zúčastňovať na Mimoriadnych 
mestských zastupiteľstvách, ktoré budú zvolávané na podnet primátorky Mesta.“  
          Poslanec Solčiansky – povedal, že pokiaľ nie je schválený rozpočet mesta, je 
rozpočtové provizórium a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostávajú 
1/12 zo svojho rozpočtu.  
          Primátorka mesta – povedala poslancom, že to je teraz úplne iný kľúč, aký starostovia 
použili. Keď organizácia tieto peniaze vlani nemala, ona im ich nemôže dať. Nech schvália 
teraz tých 270 tis. Sk 
          Poslanec Hollý – povedal, že nemusia, je rozpočtové provizórium, môže im to dať.  
          JUDr. Vozárová – upozornila poslancov, že primátorka mesta nesmie narábať 
s finančnými prostriedkami nad 100 tis. Sk. To si musia uvedomiť. 
K bodu 6/ 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov z dôvodu riešenia havarijného stavu zvonice 
v Mestskej časti Prílepy. 
 
          Poslanec Hollý – navrhol zaradiť tento bod do návrhu rozpočtu na rok 2010. Už aj tak 
je december, pokiaľ sa spraví výberové konanie, nestihne sa to. Požiadal MsÚ, aby pripravil 
do 15. decembra návrh rozpočtu a tento bod zaradil tam. Je za to, aby sa zvonica opravila, ale 
teraz sa to už nestihne.  
          Primátorka mesta – povedala, že si myslí, že keď by padla už je pozde plakať nad 
rozliatym mliekom.  
          Poslanec Hritz – požiadal poslancov, že on o toto chodí od marca, bolo to na finančnej 
komisii, výstavby, schválilo sa to, na mestskej rade a schválilo sa to, nevie kvôli čomu sa to 
odďaľuje. Je to havarijný stav. 
          Poslanec Hollý – povedal, že to musí byť zaradené do rozpočtu.  
          Primátorka mesta – predniesla návrh na riešenie havarijného stavu zvonice v mestskej 
časti Prílepy v predpokladanej výške opravných prác 6 638 € a vyzvala poslancov na 
hlasovanie.  
Za: 6 (Bátora, Hritz, Solčiansky, Petrovič, Tonkovič, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 11 (Dvonč, Hollý, Valkovič, Boršč, Lisý, Malý, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
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          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. Ďalej 
oznámila, že zvonicu zrútiť nenechá a jednoznačne sa bude rekonštruovať, výberové konania 
sú uskutočnené a páni poslanci nech si spytujú svedomie.  
 
K bodu 7/ 
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008. 
 
 
        Primátorka mesta – uviedla, že predmetnú správu všetci poslanci dostali. Zastupiteľstvo 
berie správu na vedomie. Požiadal o slovo Mgr. Hritz, náčelník MsP. Vyzvala poslancov na 
hlasovanie o udelení slova Mgr. Hritzovi.   
Za: 17 (Bátora, Dvonč, Hollý, Hritz, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Lisý, Solčiansky, Valkovič, Chládek) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
          Mgr. Hritz – povedal, že táto správa je v rokovaní MZ už od marca, 2 x sa ňou 
zaoberala komisia pre verejný poriadok, doporučená bola do MR a MZ.   
         Primátorka mesta – uviedla, že v minulosti sa poslanci zhodli na tom, že keď je takáto 
správa predkladaná, nechcú o tom hlasovať, len v zápisnici sa konštatuje, že MZ materiál 
zobralo na vedomie.  
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých 
Moravciach za rok 2008. 
        Poslanec Boršč – povedal, že na to by malo byť aj uznesenie. 
        Primátorka mesta – uviedla, že aj ona si myslí, že aj keď sa len berie na vedomie, malo 
by sa o tom hlasovať. Ale poslanci povedali, že o tom nechcú hlasovať, čokoľvek berú na 
vedomie, aby sa to zachytilo v zápisnici, že to berú na vedomie a bez hlasovania.  
        Poslanec Boršč – navrhol, aby o tom primátorka dala hlasovať.  
        Poslanec Solčiansky – navrhol, aby bolo uvedené, že bez pripomienok. 
          Primátorka mesta – predniesla na prerokovanie správu o činnosti Mestskej polície 
v Zlatých Moravciach za rok 2008 a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 17 (Bátora, Dvonč, Hollý, Hritz, Boršč, Malý, Petrovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Lisý, Solčiansky, Valkovič, Chládek) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej 
polície v Zlatých Moravciach za rok 2008 bez pripomienok. 
 
K bodu 8/ 
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 
 

          Primátorka mesta – predniesla návrh na doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 
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, 
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zo dňa 26.06.2002 – bod IV./10f  
zo dňa 04.06.2001 – bod IV./1, 
a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu. 
Za: 7 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Boršč, Lisý, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 10 (Dvonč, Hollý, Solčiansky, Valkovič, Malý, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. 

 
K bodu 9/ 
Návrh na spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska 
a parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach“. 
 

    Poslanec Hollý – povedal, že chce vidieť projekt. 
    Ing. Šlosár  – uviedol, že materiál poslanci obdržali. Projekt môžu dať urobiť iba vtedy, 

keď budú na to schválené finančné prostriedky.  
    Poslanec Hollý – spýtal sa, čo sa bude rekonštruovať. 
    Primátorka mesta – prečítala materiál k bodu: „V rámci ROP prioritná os č. 3 

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu chce Mesto Zlaté 
Moravce podať žiadosť o NFP 

Rekonštrukcia MsKS a priľahlého parku Janka Kráľa 
Touto rekonštrukciou má snahu Mesto Zlaté Moravce v komplexných krokoch obnoviť 
funkcie tejto národnej kultúrnej pamiatky.  

• Krídlo tohto kaštieľa nesie známky statického posunu, ktorý je potrebné v najbližšom 
čase riešiť.  

• Zadný vstupný vchod do budovy je v dezolátnom stave, preto je potrebné spolu 
s prístupovým chodníkom zmeniť tento stav. 

• Priľahlé stavby z čias socializmu by mali byť odstránené, nakoľko rušia koncepciu 
tejto historickej pamiatky.    

• Rekonštrukciou by sme sa chceli zamerať na okná, dvere, fasády /tak vnútorné ako 
i vonkajšie/. 

• V interiérovej časti budovy MsKS chceme posunúť priestor medzi obecenstvom 
a javiskom tým, že skrátime plochu javiska o 1 m.  

• Vnútorný priestor chceme presvetliť vytvorením klenby z úvodnej chodby do areálu 
za kaštieľom. Týmto krokom by bol priestor vo vstupnej časti presvetlený.  

• Nakoľko nie je vyhovujúce kúrenie, ktoré má značné straty, bude nevyhnutné pristúpiť 
k využitiu novodobejších technológií. 

• Na jednotlivých  chodbách plánujeme výmenu dlažby. 
• V časti, ktorú využíva múzeum je potrebné rovnako zmeniť dlažbu. 
• Nakoľko je viditeľné zatekanie, ktoré je spôsobené poškodením strešnej krytiny, 

uvažujeme o čiastočnej oprave. 
• Vypratanie a vyčistenie podkrovných priestorov kaštieľa. 

Mestský park 
Zámerom je, aby sa priestor parku Janka Kráľa účelovo dal využívať aj v rámci 

kultúrneho vyžitia pri rôznych spoločenských udalostiach, akými sú: kultúrne letá, koncerty, 
predstavenia, svadby, rôzne výročia a pod. Úprava by zabrala pomerne neveľkú časť na 
vystavanie malého exteriérového pódia. Prístupové chodníky k parku J. Kráľa by sa dočkali 
zmien, tak isto celé oplotenie by sa riešilo novým spôsobom.  
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          Uvedené kroky majú iba predbežný(nezáväzný) charakter. Ich spresnenie bude aktuálne 
po vypracovaní projektovej dokumentácie, pri ktorej sa poslanci MsZ môžu do celej 
problematiky zapojiť a prinášať účelové riešenia.“ 
Ďalej povedala, že 5% spolufinancovanie by každé mesto uvítalo a nebrzdilo by MZ takéto 
riešenie.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že načo sa to dáva do bodu programu, keď nie je 
schválený záverečný účet za roky 2007, 2008. Pokiaľ nebude poznať víťaza na vypracovanie 
projektu, tak nebude za to hlasovať.  
          Poslanec Solčiansky – spýtal sa, či bol tento projekt v stavebnej komisii 
pripomienkovaný a prejednaný, tak ako tu bol prečítaný.  
          Poslanec Hollý – navrhol, zaradiť tento bod do rozpočtu na rok 2010.  
          Primátorka mesta – uviedla, že teraz sú na to výzvy vyhlásené, darmo na to dáme 
peniaze vtedy, keď už nebudú.  
          Ing. Šlosár  – uviedol, že nikto im nebude robiť projekt zadarmo, minimálne pýtajú 
10%. Prešlo to komisiami aj mestskou radou.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že tento materiál poslanci nedostali.  
          Ing. Šlosár  – povedal, že dostali.  
          Primátorka mesta – uviedla, že pokiaľ sa neschváli 5% spolufinancovanie, nikto nám 
nič zadarmo robiť nebude. Tie projekty sa potom preplatia z EÚ. Aj ZŠ Pribinova, ktorá sa 
robila, vedia veľmi dobre, že p. Röhmanna syn mal preplatený projekt na dvakrát. Do 
najbližšieho MZ požiadala predložiť úhrady Ing. Arch. Röhmannovi, že kedy a v akom slede 
mu bolo platené za projekt ZŠ Pribinova.   
          Poslanec Solčiansky – spýtal sa, o akú sumu sa jedná. 
          Ing. Šlosár  – odpovedal, že zhruba o 50 mil. Sk na MsKS. Môžu ísť len do výšky 
maximálne čo hovorí ROP, na ministerstve posúdia do akej výšky, je potrebné schváliť 5% 
spolufinancovanie. Toto je už ten zámer, podľa toho sa pripraví projekt. 
          Poslanec Rumanko – povedal, že to je len rozprávka. To mu povedal ešte aj p. Hunka. 
Spýtal sa, že kto podá čestné prehlásenie, že má mesto schválený záverečný účet 2007, 2008.  
          Primátorka mesta – povedala p. Solčianskemu, že nech si spomenie, ako to bolo v jeho 
prípade, keď ho navštívila s jednou kolegyňou z VÚC a povedala mu, aby navštívil riaditeľa 
odboru Čaju a hneď sa aj zadával projekt na rekonštrukciu. Ďalej mu povedala, že ona si 
nemôže dovoliť zadať projekt bez schválenia MZ. Zámer bol vydiskutovaný v komisiách.  
          Poslanec Solčiansky – povedal, že to bolo iné, oni vedeli čo chcú rekonštruovať, mali 
70 tis. Sk na žiaka, spravilo sa výberové konanie na projektanta, energetický audit.  
          Poslanec Tonkovič – povedal, že stavebná komisia odporučila túto víziu do MZ.  
          Poslanec Valkovič – spýtal sa, prečo nie je schválený záverečný účet za rok 2008, 
2007, 2006. 
          Primátorka mesta – odpovedala, že to si kladú samy sebe otázku tak nech si dajú aj 
odpoveď. 
          Poslanec Valkovič – spýtal sa, dokedy musí byť schválený záverečný účet.  
          Primátorka mesta – odpovedala, že to je povinnosť zastupiteľstva schváliť záverečný 
účet. Zastupiteľstvo dostalo napomenutie od prokurátora, že je povinné schváliť záverečný 
účet mesta za rok 2007, 2008, ktorý neschválilo. Prokurátor jasne povedal, že sa má schváliť 
s výhradami, alebo bez výhrad, zastupiteľstvo dostalo na to upozornenie prokurátora.  
Ďalej predniesla návrh na  spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v projekte „Rekonštrukcia 
MsKS a priľahlého parku Janka Kráľa“ v rámci ROP opatrenia č. 3.Výška spolufinancovania 
predstavuje 5 % z celkových nákladov zo sumy 2 323 574,32,- Eur (70 000 000.-Sk), t.j. suma 
spolufinancovania predstavuje 116 178,71,- Eur (3 499 999,99.-Sk) a vyzvala poslancov na 
hlasovanie. 
Za: 5 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Vicianová) 
Proti: 0 
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Zdržali sa: 12 (Dvonč, Hollý, Solčiansky, Boršč, Lisý, Valkovič, Malý, Rumanko, Šepták, 
Škvarenina, Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. 
 
K bodu 10/ 
 „Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce“ - návrh na 5% spolufinancovanie 
projektu. 

 
    Primátorka mesta – prečítala materiál k bodu: „ 

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PLÁN 
Prioritná os 4 Regenerácia sídiel 

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
4.1a  aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov určené pre centrálne časti miest 

a obcí 
Názov projektu: Revitalizácia historického centra Mesta Zlaté Moravce /námestie Andreja 
Hlinku, ulica Janka Kráľa, ulica Sama Chalúpku/  
Revitalizáciou plánuje Mesto Zlaté Moravce uskutočniť nasledovné aktivity:    

• úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 
• výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení 
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných 

subsystémov 
• rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov 

Všetky investičné kroky budú známe po vypracovaní projektovej dokumentácie.“ 
          Poslanec Solčiansky – spýtal sa, či bol tento zámer posúdený na stavebnej komisii a či 
prešiel MR.  
          Ing. Šlosár  – odpovedal, že Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce 
prešla v stavebnej komisii, komisii pre eurofondy. Spýtal sa p. Rumanku, či to môže potvrdiť. 
          Poslanec Rumanko – povedal, že za komisiu pre eurofondy nemôže potvrdiť, ale tam 
čo boli predložené tie bludné jazierka, čo predložil p. Hunka k nim na komisiu, to nie je 
materiál.  
          Ing. Šlosár – uviedol, že oni chceli urobiť aj verejné osvetlenie, dodnes to nie je 
zaplatené, neopovážia sa podať tento projekt na ministerstvo výstavby má to na skrini a to je 
posledný projekt, ktorý sa robil na meste bez peňazí. Bolo to v rozpočte na rok 2009.  
          Primátorka mesta – povedala poslancom, že je to jasné, že nechcú, aby sa v meste nič 
robilo z eurofondov kde je možnosť získať 100 milióny, len aby mesto stagnovalo.  
Ďalej predniesla návrh na 5% spolufinancovanie projektu – „Revitalizácia historického centra 
mesta Zlaté Moravce“ a vyzvala poslancov na hlasovanie.  
Za: 5 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 12 (Dvonč, Hollý, Solčiansky, Boršč, Lisý, Valkovič, Malý, Rumanko, Šepták, 
Škvarenina, Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. 
 
K bodu 11/ 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 315/2005 o odpredaji bytov nájomníkom Tekovskej 
Bytovky. 
 
          Primátorka mesta – prečítala uznesenie č. 315/2005 o odpredaji bytov nájomníkom 
Tekovskej Bytovky:   
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na odpredaj bytov nájomníkom Tekovskej bytovky za cenu dohodou vyhcádzajúc 
z ceny súdnoznaleckého posudku. 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj bytov nájomníkom bytovky na Tekovskej ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny 
súdnoznaleckého posudku.  
       Primátorka mesta ďalej prečítala návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 30.11.2009  
p r e r o k o v a l o  
doplnenie uznesenia MZ v Zlatých Moravciach č. 315/2005 z 09. mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 30.12.2005 
schválením náležitostí odpredaja bytov a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a pozemku pod bytovým domom  nájomníkom bytovky na 
Tekovskej ulici súpis. č. 3027 nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 3460/71 o výmere 
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 5091 pre k.ú. 
Zlaté Moravce nasledovne: 
 
Predávajúci: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené: štatutárny zástupca Ing. Serafína Ostrihoňová 
IČO 00308676 
 
Kupujúci: 
a)  
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
37  Vladimír Šabo rod. Šabo                        82.724               I.                             I. 
       dátum narodenia: 10.02.1979 
       a manželka Marianna rod. Vargová 
       dátum narodenia: 06.07.1975     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele   82724/3740077 
 
b) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
32 Juraj Komloši rod. Komloši                     82. 475             I.                             IV. 
     dátum narodenia: 30.06.1971      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele   82475/3740077 
 
c) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
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26 Vladimír Madola rod. Madola                 80.720               I.                               I. 
      dátum narodenia: 16.05.1958 
      a manželka Anna rod. Chrenová 
      dátum narodenia: 30.07.1960       
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                      80720/3740077 
 
d) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
39 Roman Mesároš rod. Mesároš                 83.092               I.                               II. 
     dátum narodenia: 15.07.1973 
     a manželka Daniela rod. Knoteková 
     dátum narodenia: 29.01. 1977      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     83092/3740077 
 
e) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
41 Radoslav Hatina rod. Hatina                    82.912              I.                               III. 
     dátum narodenia: 23.11.1979 
     a manželka Eliška rod. Kolaříková 
     dátum narodenia: 22.07.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    82912/3740077 
 
f) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
38 Dušan Lukáč rod. Lukáč                          83.539              I.                               II. 
     dátum narodenia: 01.07.1967      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   83539/3740077   
 
 g) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
35 Ľudovít Chládek rod. Chládek                 83.840               I.                              V. 
     dátum narodenia: 16.08.1977 
     a manželka MUDr. Danuta rod. Vagnerová 
     dátum narodenia: 19.03.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 



                                                                                                                                                                   
11 

zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                  83840/3740077 
 
h) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
40 Martin Solčiansky rod. Solčiansky          83.210              I.                               III. 
     dátum narodenia: 02.07.1973 
     a manželka Eva rod. Čepcová 
     dátum narodenia: 16.09.1972 
      
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   83210/3740077 
 
ch) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
27 Mária Hudecová rod. Hudecová               86.120              I.                               I. 
     dátum narodenia: 15.10. 1957     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   86120/3740077 
 
i) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
31 Marián Chren rod. Chren                          86.643              I.                               III. 
     dátum narodenia: 09.05.1966      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     86643/3740077  
 
j) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
28 Pavol Paulovič rod. Paulovič                   82.592               I.                               II. 
     dátum narodenia: 31.08.1976 
     a manželka Lýdia rod. Rybaričová 
     dátum narodenia:  16.05.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     82592/3740077 
 
k) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
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    42  Mario Szegény rod. Szegény                 82.930             I.                              IV. 
          dátum nar. 21.07.1978 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          82930/3740077 
 
l) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
    44  Tomáš Gajdoš rod. Gajdoš                     89.100             I.                               V. 
          dátum nar. 18.07.1978 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          89100/3740077 
 
m) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
    36  Ľuboš Michalík rod. Michalík                82.771             I.                               I. 
          dátum nar. 07.05.1958 
          a manželka 
          Anna Michalíková rod. Kašubová 
          dátum nar. 26.12.1958 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          82771/3740077 
 
n) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
22 Ing. Ivan Hajnala rod. Hajnala  82.070              I.                              IV. 
     dátum narodenia: 10.09.1973     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                       82070/3740077 
 
o) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
19 Mária Kuklová rod. Horvátová                82.076               I.                              III. 
     dátum narodenia: 03.07.1966      
   
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     82076/3740077 
 
p) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
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- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
7 Blanka Sládeková rod. Končálová             83.080               I.                              IV. 
   dátum narodenia: 06.11.1977    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    83080/3740077 
 
q) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
1 Jaroslav Bucheň rod. Bucheň                     82.922              I.                               I. 
   dátum narodenia: 27.08.1976 
   Martina Bucheňová rod. Bratová 
   dátum narodenia: 08.09.1980    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    82922/3740077 
 
r) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
5 MUDr. Michaela Rendeková                     83.130               I.                              III. 
   rod. Folbrechtová 
   dátum narodenia: 28.10.1973    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    83130/3740077 
 
s) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
12 Daša Kunkelová rod. Kunkelová             35.375               I.                              I. 
     dátum narodenia: 04.05.1976      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                 35375/3740077 
 
t) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
25 Ing. Magdaléna Divincová                       81.516               I.                              V. 
     rod. Divincová 
     dátum narodenia: 20.01.1966     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     81516/3740077  
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u) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
11 Katarína Števulová rod. Števulová           41.288               I.                              I. 
     dátum narodenia: 27.04.1982      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                  41288/3740077 
 
v) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
18 Ľuboš Rumanko rod. Rumanko                35.055              I.                               III. 
     dátum narodenia: 18.09.1965 
     a manželka Renáta rod. Kramárová 
     dátum narodenia: 09.03.1972      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                 35055/3740077 
 
x) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 51 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
   21  Lýdia Bajaníková                                    35.105             I.                               IV. 
             rod. Ivaničková 
         dátum nar. 12.12.1955 
          
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                            35105/3740077 
 
z) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 51 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
   15  Kristián Kanyicska                                    35.060             I.                               II. 
             rod. Kanyicska   
         dátum nar. 16.06.1974 
        a manž. Ľubica rod. Bronišová  
        dátum nar. 02.01.1985 
          
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                            35060/3740077 
 
za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckých posudkov vypracovaných do 
31.12.2009, ktoré budú tvoriť prílohu zápisnice zo 44. MMZ v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 30.11.2009 
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          Primátorka mesta – informovala, že bolo od nájomníkov protizákonne vybratých 11 
mil. Sk. Tie peniaze boli spreneverené. Uviedla, že to netreba spájať s výstavbou bytovky, 
pretože na navýšenie si malo mesto zobrať úver. Na tých 11 mil. Sk už malo byť 10 mil. Sk 
úrokov. O 20 mil. Sk tí ľudia už prišli. Bývalé vedenie mesta by sa malo zamyslieť na čele 
s bývalým primátorom, ako mohlo takto protizákonne rozkradnúť 20 mil. Sk nájomníkom 
Tekovskej bytovky. Povedala, že žiaden stavebník im nekázal vyberať od nájomníkov 
peniaze, oni si mali zobrať úver, tak to bolo dohodnuté. Ale oni si úver nezobrali, lebo už 
obrovský na iné mali,  na skládku čo namiesto 12 mil. Sk stála 54 mil. Sk. Takže toľko iných 
dlhov mali, okradli nájomníkov Tekovskej bytovky a peňazí niet. Na 11 mil. Sk vybratých od 
nájomníkov malo byť na ich účtoch už ďalších 10 mil. Sk úrokov za tie roky, v tom čase boli 
úroky 24%. Je na to dané aj trestné oznámenie, lenže zrejme sa tam uplácajú ľudia, lebo tam 
boli už štyria vyšetrovatelia vymenení, do dôchodku poslaní, aby mohli určité časti zo spisu 
zmiznúť. Takže viac ako 11 mil. Sk bolo spreneverených, lebo títo ľudia na to mali mať na 
svoje meno založený účet a tam mala byť tá čiastka vyše 300 tis. Sk poukázaná a na to mali 
byť už ďalšie úroky ďalších 300 tis. Sk, úroky boli vtedy 20 až 24 %.  
          Poslanec Rumanko – požiadal na budúce MZ predložiť kópiu trestného oznámenia 
v tejto veci, aby aj boli informovaní, ako to ďalej prebieha. 
          Primátorka mesta – požiadala prednostu, aby to ustrážil. 
          Poslanec Solčiansky – spýtal sa, či existuje na to aj doklad, ako dávali títo obyvatelia 
tie peniaze na výstavbu bytovky, či dobrovoľne, alebo z donútenia.  
          Primátorka mesta – uviedla, že z donútenia, že ináč sa tam nebudú môcť nasťahovať. 
Aj tie doklady sa môžu predložiť. Staviteľ dodávateľskej firmy nepochybil, pochybilo bývalé 
vedenie mesta. Vedenie mesta si malo zobrať úver, nemalo okradnúť nájomníkov bytovky. 
Ďalej vyzvala poslancov mesta na hlasovanie o prednesenom a premietanom návrhu na 
doplnenie uznesenia MZ v Zlatých Moravciach č. 315/2005 z 09. mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 30.12.2005 
schválením náležitostí odpredaja bytov a  podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a pozemku pod bytovým domom  nájomníkom bytovky na 
Tekovskej ulici súpis. č. 3027 nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 3460/71 o výmere 
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 5091 pre k.ú. 
Zlaté Moravce nasledovne: 
 
Predávajúci: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené: štatutárny zástupca Ing. Serafína Ostrihoňová 
IČO 00308676 
 
Kupujúci: 
a)  
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
37  Vladimír Šabo rod. Šabo                        82.724               I.                             I. 
       dátum narodenia: 10.02.1979 
       a manželka Marianna rod. Vargová 
       dátum narodenia: 06.07.1975     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele   82724/3740077 
 
b) 
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Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
32 Juraj Komloši rod. Komloši                     82. 475             I.                             IV. 
     dátum narodenia: 30.06.1971      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele   82475/3740077 
 
c) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
26 Vladimír Madola rod. Madola                 80.720               I.                               I. 
      dátum narodenia: 16.05.1958 
      a manželka Anna rod. Chrenová 
      dátum narodenia: 30.07.1960       
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                      80720/3740077 
 
d) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
39 Roman Mesároš rod. Mesároš                 83.092               I.                               II. 
     dátum narodenia: 15.07.1973 
     a manželka Daniela rod. Knoteková 
     dátum narodenia: 29.01. 1977      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     83092/3740077 
 
e) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
41 Radoslav Hatina rod. Hatina                    82.912              I.                               III. 
     dátum narodenia: 23.11.1979 
     a manželka Eliška rod. Kolaříková 
     dátum narodenia: 22.07.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    82912/3740077 
 
f) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
38 Dušan Lukáč rod. Lukáč                          83.539              I.                               II. 
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     dátum narodenia: 01.07.1967      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   83539/3740077   
 
 g) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
35 Ľudovít Chládek rod. Chládek                 83.840               I.                              V. 
     dátum narodenia: 16.08.1977 
     a manželka MUDr. Danuta rod. Vagnerová 
     dátum narodenia: 19.03.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                  83840/3740077 
 
h) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 55 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
40 Martin Solčiansky rod. Solčiansky          83.210              I.                               III. 
     dátum narodenia: 02.07.1973 
     a manželka Eva rod. Čepcová 
     dátum narodenia: 16.09.1972 
      
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   83210/3740077 
 
ch) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
27 Mária Hudecová rod. Hudecová               86.120              I.                               I. 
     dátum narodenia: 15.10. 1957     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                   86120/3740077 
 
i) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
31 Marián Chren rod. Chren                          86.643              I.                               III. 
     dátum narodenia: 09.05.1966      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     86643/3740077  
 
j) 
Tekovská ul. orientačné č. 53, Zlaté Moravce 
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- vchod: č. 53 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
28 Pavol Paulovič rod. Paulovič                   82.592               I.                               II. 
     dátum narodenia: 31.08.1976 
     a manželka Lýdia rod. Rybaričová 
     dátum narodenia:  16.05.1980      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     82592/3740077 
 
k) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
    42  Mario Szegény rod. Szegény                 82.930             I.                              IV. 
          dátum nar. 21.07.1978 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          82930/3740077 
 
l) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
    44  Tomáš Gajdoš rod. Gajdoš                     89.100             I.                               V. 
          dátum nar. 18.07.1978 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          89100/3740077 
 
m) 
Tekovská ul. orientačné č. 55, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 55 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
    36  Ľuboš Michalík rod. Michalík                82.771             I.                               I. 
          dátum nar. 07.05.1958 
          a manželka 
          Anna Michalíková rod. Kašubová 
          dátum nar. 26.12.1958 
           
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                          82771/3740077 
 
n) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
22 Ing. Ivan Hajnala rod. Hajnala  82.070              I.                              IV. 
     dátum narodenia: 10.09.1973     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
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zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                       82070/3740077 
 
o) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
19 Mária Kuklová rod. Horvátová                82.076               I.                              III. 
     dátum narodenia: 03.07.1966      
   
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     82076/3740077 
 
p) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
7 Blanka Sládeková rod. Končálová             83.080               I.                              IV. 
   dátum narodenia: 06.11.1977    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    83080/3740077 
 
q) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
1 Jaroslav Bucheň rod. Bucheň                     82.922              I.                               I. 
   dátum narodenia: 27.08.1976 
   Martina Bucheňová rod. Bratová 
   dátum narodenia: 08.09.1980    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    82922/3740077 
 
r) 
Tekovská ul. orientačné č. 49, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 49 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
5 MUDr. Michaela Rendeková                     83.130               I.                              III. 
   rod. Folbrechtová 
   dátum narodenia: 28.10.1973    
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                    83130/3740077 
 
s) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
12 Daša Kunkelová rod. Kunkelová             35.375               I.                              I. 
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     dátum narodenia: 04.05.1976      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                 35375/3740077 
 
t) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
25 Ing. Magdaléna Divincová                       81.516               I.                              V. 
     rod. Divincová 
     dátum narodenia: 20.01.1966     
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                     81516/3740077  
 
u) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
11 Katarína Števulová rod. Števulová           41.288               I.                              I. 
     dátum narodenia: 27.04.1982      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                  41288/3740077 
 
v) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
- vchod: č. 51 
č.bytu:           nájomca:                             Podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
18 Ľuboš Rumanko rod. Rumanko                35.055              I.                               III. 
     dátum narodenia: 18.09.1965 
     a manželka Renáta rod. Kramárová 
     dátum narodenia: 09.03.1972      
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                 35055/3740077 
 
x) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
 
vchod č. 51 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
   21  Lýdia Bajaníková                                    35.105             I.                               IV. 
             rod. Ivaničková 
         dátum nar. 12.12.1955 
          
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                            35105/3740077 
 
z) 
Tekovská ul. orientačné č. 51, Zlaté Moravce 
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vchod č. 51 
č.bytu:           nájomca                             podl. pl. m2        Kat.              nadzemné podlažie 
 
   15  Kristián Kanyicska                                    35.060             I.                               II. 
             rod. Kanyicska   
         dátum nar. 16.06.1974 
        a manž. Ľubica rod. Bronišová  
        dátum nar. 2.1.1985 
          
 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
zastavaný pozemok v spoluvlastníckom podiele                                            35060/3740077 
 
za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckých posudkov vypracovaných do 
31.12.2009, ktoré budú tvoriť prílohu zápisnice zo 44. MMZ v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 30.11.2009. 
 
Za: 5 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Vicianová) 
Proti: 1 ( Dvonč) 
Zdržali sa: 11 (Hollý, Solčiansky, Boršč, Lisý, Valkovič, Malý, Rumanko, Šepták, 
Škvarenina, Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený.  
 
K bodu 12/ 
Návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných prostriedkov pre mestský podnik 
Záhradnícke  služby o 10. tis. €. 
 
          Primátorka mesta – predniesla návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných 
prostriedkov pre mestský podnik Záhradnícke služby, Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce 
o sumu 10 000,-€ a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 7 (Bátora, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Malý, Solčiansky, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 10 (Dvonč, Hollý, Boršč, Lisý, Valkovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, Chládek, 
Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený.  
 
K bodu 13/ 
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. 
 
          Primátorka mesta – uviedla, že občania sa domáhajú a právom kritizujú, že v určitých 
častiach mesta rozhlas nepočuť a v niektorých ho vôbec nemajú. Minimálne týchto 33 tis. € je 
potrebné na dobudovanie mestského rozhlasu v meste.  
          Poslanec Hollý – navrhol zaradiť tento návrh do rozpočtu mesta na rok 2010, len ho 
bude potrebné schváliť 15. decembra. Povedal, že ak bude pripravený, bude zaň hlasovať. 
          Primátorka mesta – povedala poslancom, že to sú len také bludné sľuby, oni dobre 
vedia, že nič schvaľovať a budovať nechcú. Ďalej prečítala materiál, ktorý jej dal bývalý 
riaditeľ Calexu p. Škvarenina st. pred zastupiteľstvom a prečítala: „O čom sa hovorí na 
tlačových besedách ZRS? Čudné móresy pánov z Calexu. Vie p. Hollý prečo mu to hovorím, 
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lebo bol spoločníkom v tom Calexe, ktorý sa tak raboval. Čudné (móresy) sú len pre 
robotníkov. Tí, ktorí dnes v Calexe a.s. nemajú prácu možno ani netušia, že čo sa všetko môže 
za nezamestnanosťou skrývať. Robotníci netušia, lebo im to páni nepovedia. Ani nám 
z hlasov robotníkov utorok 8. apríla 1997 pracovníčka osobného odd. Anna Sýkorová 
nepovedala to, čo sme chceli vedieť. Sme z hlasu robotníkov. Prosíme vás, koľko ľudí hlavne 
robotníkov dnes pracuje v Calexe a.s. Zlaté Moravce za 60 % mzdu? Po chvíli čakania prišla 
táto odpoveď: tieto informácie poskytuje iba personálny riaditeľ. Ten žiaľ dnes nie je vo 
fabrike, bude tu zajtra.“ 
Ďalej uviedla, že sa to pýta preto, lebo jej tento materiál dali pred zastupiteľstvom. Tu 
v predstavenstve Calexu bol v tom čase označený ako výška vkladu každého spoločníka Ing. 
Peter Hollý, bol to vklad 20 tis. Sk. Spýtala sa, či aj v tom Calexe, kde sa jednalo o imanie 
579 529 000 Sk sa takto rozhodovalo. Či tam sa nepýtali ako tu, kde sa o 600 mil. Sk 
rozhodovalo a za babku vytunelovalo?  
          Poslanec Hollý  – povedal primátorke mesta, že ona poškodila mesto o 100 mil. Sk. On 
tam už nebol keď už bol Calex rozobratý v r. 1999, vtedy tam bol p. Škvarenina, nech sa ho 
spýta, kde bol vtedy. V tom čase tam bola SDĽ.  
          Primátorka mesta – povedala p. Hollému, že tu je spomínaný: „Mrzí ma, že nepíšete 
o takých praktikách, aké robia podaktorí členovia predstavenstiev a.s. Dnes Vám jeden prípad 
priblížim len preto, lebo robotníci sú zbedačovaní na úkor toho, že podaktorí páni vďaka 
svojmu chytráctvu bohatnú. Potom vytiahol novinárom dva výpisy z Obchodného registra OS 
Nitra. Na prvom je napísané, že deň vzniku Calexu a.s. je 1.1.1991 a štatutárny orgán 
predstavenstvo Peter Hollý, Mládeže 4, Zl. Moravce.“ Spýtala sa p. Hollého, či to je on? 
          Poslanec Hollý  – povedal, že áno.  
          Primátorka mesta – povedala p. Hollému, že ďalej je tu je napísané „Druhý výpis 
z obchodného registra OS Nitra uvádza obchodné meno IDAF, spol. s.r.o., kde bola 
spoločnosť zaregistrovaná 18.1.1996 a spoločníkmi sú znova okrem iných aj Ing. Peter 
Hollý.“ Uviedla, že vtedy nebolo problém 600 mil. Sk si takto odklepnúť v podstate zadarmo 
a 45 mil. Sk sa ľuďom nevyplatilo na mzdy. Ona stále nechcela veriť tomu, že tak sa veci 
majú. Povedala, že sa hlási o slovo p. Škvarenina st., vyzvala poslancov na hlasovanie 
o udelení slova pre p. Škvareninu st. Uviedla, že poslanci povedali, že nie, nedajú mu slovo. 
P. Škavenina jej naznačil, že sa snaží byť už tvrdo opozičný, lebo vidí do vecí, ako sa veci 
majú. Nevie teda čo chcel, ale už druhý krát dostala tento list, že mala na to upozorniť 
zastupiteľstvo na praktiky určitých poslancov. Spýtala sa poslancov, či je im problém 
zahlasovať za 1 mil. Sk na rekonštrukciu celého rozhlasu. Nech ľudia vedia, že nechcú 
podporiť, aby bol budovaný rozhlas. 
Ďalej predniesla návrh na schválenie navýšenia príspevku finančných prostriedkov pre 
mestský podnik Technické služby, Zlaté Moravce o sumu 33 000,-€ na rekonštrukciu 
a dobudovanie mestského rozhlasu a vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 5 (Bátora, Hritz,  Tonkovič, Solčiansky, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 12 (Dvonč, Hollý, Petrovič, Malý, Boršč, Lisý, Valkovič, Rumanko, Šepták, 
Škvarenina, Chládek, Uhrínová) 
Nehlasoval: 0 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený.  
 
K bodu 14/ 
Schválenie plánu riadnych zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach. 
 
          Primátorka mesta – uviedla, že sa jedná o budúci rok, nakoľko december sa už 
v podstate nebude dávať, nakoľko do 14 dní sa musí aj tak zasadnúť. Program zasadnutí sa 
vždy na začiatku roka schvaľuje.   
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          Poslanec Hollý – povedal, že tento návrh má pripraviť mestský úrad. 
          Primátorka mesta – uviedla, že na budúce zasadnutie tento návrh pripraví mestský 
úrad. 
          Poslanec Petrovič – požiadal, aby v návrhu bola zmena 29. jún o týždeň skôr na 22. 
júna, aby to nebolo na cirkevné sviatky.  
          Primátorka mesta – uviedla, aj MR boli požadované, aby bývali v utorok, ale aby to 
nebolo v tie isté dni keď zastupiteľstvá, tak oni si toto na MR najbližšie odsúhlasia. Takýto 
záver neprešiel MR. 
          Poslanec Hollý  – povedal primátorke, že to nie je podstatné, nech dá o tom hlasovať.  
          Primátorka mesta – povedala poslancom, že ju chcú nachytať, aby niečo dala do MZ 
bez odsúhlasenia MR.  
          Poslanec Chládek  – navrhol, aby to členovia MR teraz odsúhlasili. 
          Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že tak hovoril aj pri tepelnom 
hospodárstve: „daj hlasovať!“ a potom tam išiel pracovať.  
          JUDr. Vozárová – uviedla, že je tu presne schválený program a toho sa je potrebné 
držať. 
          Primátorka mesta – uviedla, že MR neprešiel rozpočet a ani tento návrh programu. 
Pripraví sa to tak, ako to legislatíva žiada.   
          Poslanec Solčiansky  – spýtal sa, kto pripravoval program dnešného MZ.  
          Primátorka mesta – uviedla, že program bol pripravovaný pracovníkmi mestského 
úradu s tým, že tie tri body boli len na žiadosť poslancov zaradené. Poslancom povedala, že 
pamflet je to, čo poslali do domácnosti všetkých obyvateľov - vyhlásenie poslancov. Vedeli 
už vtedy, keď podpisovali žiadosť o zvolanie dnešného MMZ, že to nebolo prerokované 
v MR. A potom by to dali prokurátorovi na napomenutie, že ona si dovolila dať prerokovávať 
bod, ktorý neprešiel komisiami a mestskou radou, ako to bolo v minulosti. Ďalej primátorka 
telefonicky zavolala riaditeľa nemocnice, aby prišiel na zasadnutie zastupiteľstva.   
          Poslanec Lisý – povedal, že členovia MR sú členmi MZ a títo nemajú čo zastupiteľstvu 
doporučovať. 
          Primátorka mesta – uviedla, že potom treba zrušiť mestskú radu a komisie, lebo inak 
by boli úplne zbytočné. Informovala, že už pred dverami čaká riaditeľ nemocnice.  
 
K bodu 15/ 
Prerokovanie prípravy návrhu rozpočtu Mesta na rok 2010. 
 
          Poslanec Hollý  – spýtal sa, v akom stave je prípravu rozpočtu na rok 2010.  
          Ing. Šlosár – povedal, že v záverečnej fáze, má ho pripravený, dostanú ho na 
komisiách. V minulosti im už povedal, že keď bude rozpočet pripravený spojí sa s nimi p. 
Molnárová a odovzdá im ho.  
          Primátorka mesta – uviedla, že body č. 14 a 15 nemôžu byť prerokovávané bez komisií 
a mestskej rady, až potom budú prejednané v zastupiteľstve. Otvorila bod č. 16. 
 
K bodu 16/ 
Informácia o celkovom stave Mestskej nemocnice Prof. R. Korca. 
 
          Primátorka mesta – privítala riaditeľa mestskej nemocnice MUDr. Popoviča. Povedala 
poslancom, že pokiaľ majú záujem si ho vypočuť, tak mu dajú slovo hlasovaním.  
          Poslanec Chládek – povedal primátorke, že teraz je bod č. 14 ešte ho neskončili, tento 
bod nemôže skončiť že ona povie, že už skončila. Ďalej povedal: „Primátorka ty si netvor!“ 
Spýtal sa JUDr. Vozárovej, či nemajú právo hlasovať o tom bode. Je bod č. 14. 
          Primátorka mesta – uviedla, že majú právo teraz dať slovo riaditeľovi nemocnice.  
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          Poslanec Rumanko – povedal primátorke, že ako náhle nedá hlasovať o bode č. 14, oni 
nedajú riaditeľovi nemocnice slovo. 
          Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, že či kvôli tomu, že ju prišiel na Mestský 
úrad vydierať aby vyhodila prednostu, lebo ináč pôjde proti nej, že ju zničí, ak ho nevyhodí. 
To jej povedal potom, ako jej kázal rozobrať mobil.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že áno bolo to tak, bol za ňou a vtedy jej kázal, aby si 
rozobrala mobil a povedal tiež na prednostu, že nie je kompetentný viesť tento úrad.  
          Ing. Šlosár  – povedal, že určite áno. 
          Poslanec Chládek – povedal, že je ešte 14. bod a samozrejme, že mu nedajú slovo 
a pokiaľ ho neukončia hlasovaním, nepôjdu ďalej.  
          Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že toto je korupcia, ktorú určitý človek 
pácha, keď išiel pracovať do firmy, ktorú presadzoval, že treba prenajať tepelné hospodárstvo, 
to je korupcia najvyššieho stupňa. 
          Poslanec Chládek – povedal primátorke, aby ho udala. 
          Primátorka mesta – povedala p. Chládekovi, že tak sa aj stane.  
          Poslanec Chládek – povedal: „prednosta, ty si nepripravil návrh zasadnutí, ty sa môžeš 
hanbiť, ty si už mal dávno vypadnúť z tohto mesta! Mal si pripraviť nejaký plán aby normálne 
rokovali, vyše roka už nemáme riadne zastupiteľstvo, to je tvoja vina, lebo si darebák, ktorý 
tu zavádza. Ty pako jeden.“ 
          Ing. Šlosár  – povedal p. Chládekovi, aby si tykal so svojim synom, nie s ním. To je ich  
vina, že nemajú plán zasadnutí schválený. 
          Primátorka mesta – uviedla, že to je trestnou činnosťou, bez komisií a mestskej rady 
dávať schvaľovať rozpočet.  
          Poslanec Chládek – povedal: „právnička nevie nič k tomu povedať?“ 
          JUDr. Vozárová – povedala p. Chládekovi, že nebude reagovať v takejto atmosfére, 
keď sa tu kričí. 
          Primátorka mesta – odpovedala p. Chládekovi že vie, ale na rozdiel od neho nie je 
chorý človek, na rozdiel od niekoho, kto reve ako nepríčetný.  
          Poslanec Chládek – povedal: „lebo toto už nie je normálne, aby sme v tomto meste 
serafínove debilnom nedokázali si schváliť plán zasadnutí.“ 
          Ing. Šlosár  – povedal p. Chládekovi, že bolo povedané, že to bude pripravené, tak čo 
k tomu ešte potrebujú vedieť.  
          Poslanec Lisý – povedal prednostovi, že on nemá čo do toho hovoriť. 
          Ing. Šlosár – odpovedal že má, nakoľko p. Chládek atakuje jeho osobu, nebude sa tomu 
teraz prizerať, to nech si doma rozpráva manželke. Povedal: „hovorím vám otvorene, ten Boh 
sa na vás nebude pozerať dlho, či onemiete alebo osprostiete s prepáčením, ale ako osoba tu 
nebudete napádať mňa.“ 
          Poslanec Valkovič – povedal prednostovi, že on má informácie z dvoch nezávislých 
prameňov, že to mesto on tu riadi, že tak sa vyjadruje. 
          Ing. Šlosár  – odpovedal, že mesto riadi štatutár, to sú lži p. Chládeka, Rumanka atď. 
On si pripravuje veci tak ako má.  
          Poslanec Boršč – povedal primátorke, že ona nechce, aby sa v tomto meste nič konalo.  
          Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, že prečo neschválili 5% spolufinancovanie, 
10 tis. € pre Záhradnícke služby, 33 tis. € pre rozhlas a spýtala sa poslancov či sa nehanbia.  
          Poslanec Boršč – povedal, že to je iba plán čísel.  
          Primátorka mesta – uviedla, že bez komisií a mestskej rady nemajú ísť materiály do 
zastupiteľstva a boli na to upozornení aj prokurátorom. Spýtala sa poslancov, kto je za to, aby 
dala p. riaditeľovi nemocnice slovo.  
          Poslanec Solčiansky  – navrhol, aby tieto dva body programu boli obídené, aby bol bod 
č. 16 na miesto bodu č. 14.  
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          Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, kto je za to, aby dala p. riaditeľovi 
nemocnice slovo a vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 6 (Bátora, Hritz,  Tonkovič, Petrovič, Solčiansky, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 11 (Dvonč, Hollý, Malý, Boršč, Lisý, Valkovič, Rumanko, Šepták, Škvarenina, 
Chládek, Uhrínová) 
          Primátorka mesta – skonštatovala, že prednesený návrh nebol schválený. Uviedla, že 
keďže poslanci vôbec nehlasovali, týmto sa stalo mestské zastupiteľstvo neuznášania schopné 
a ukončila rokovanie 44. MMZ.   
 
Návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 427/2009 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 30.11.2009 
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 44. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 30.11.2009. 
 
Uznesenie č. 428/2009 
Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 30.11.2009 
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 RNDr. Mariána Bátoru a  p. poslanca Ivana Hritza           
z 44. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 30.11.2009  
 
Uznesenie č. 429/2009 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 30.11.2009 
p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslanca Jozefa Tonkoviča 
 
Uznesenie č. 430/2009 
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 30.11.2009 
p r e r o k o v a l o 
správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008 a 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008 bez pripomienok. 
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Zlaté Moravce 30. november 2009 
    
 
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
     RNDr. Marián Bátora                                                                             Ivan Hritz                                                             
 


	Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

