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

Z á p i s n i c a 
 

z  45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  25. február 2010 
 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:  RNDr. Marián Bátora 
                             Ing. Ladislav Boršč 
                             Ing. Peter Lisý 
                             Mgr. Pavel Šepták 
                             Ing. Jozef Škvarenina 
 
Neprítomný:       MUDr. Štefan Valkovič 

                             
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. .../2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

6. Návrh novelizácie VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté 
Moravce. 

7. Návrh na schválenie VZN č. .../2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto.  

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. Upozornenie prokurátora na nedostatky v činnosti MZ 
10. 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 
pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, že mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K bodu 2/ 
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Určenie zapisovateľky 
 
 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 
45. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 25.02.2010.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 

 Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 45. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 25.02.2010: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca 
PaedDr. Pavla Petroviča. 
 
K bodu 4/ 
Voľba návrhovej komisie 
 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a za členov 
návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslankyňu Julianu Hlásnu. 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 8 (Dvonč, Hollý, Hritz, Chládek, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 (Malý, Solčiansky, Hlásna) 
Nehlasoval: 0 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p.  poslanca Ivana Malého.  
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslankyňu Julianu Hlásnu.    
 
          Prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Klučiar. 
          Primátorka mesta – prečítala program 45. MMZ.  
           
K bodu 5/ 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. .../2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce. 
 
          Primátorka mesta – otvorila prejednávaný bod a uviedla, že do diskusie sa hlási 
poslanec Malý. 
          Poslanec Malý – spýtal sa predkladateľa návrhu, či to platí pre všetkých žiakov školy 
alebo len pre žiakov mesta Zlaté Moravce. 
          Primátorka mesta – povedala poslancom, že predpokladá, že súhlasia, že môže udeliť 
slovo predkladateľovi tohto návrhu. Spýtala sa poslancov, či súhlasia, aby dala k tomu návrhu 
slovo predkladateľovi Mgr. Hollej a potom aj v budúcnosti v pokračovaní tohto rokovania, 
aby nemusela o tom dávať hlasovať, umblock jej teda dávajú súhlas k tomu, aby mohla udeliť 
slovo, áno? Ďalej povedala poslancom, že im ďakuje za súhlas a odovzdala slovo Mgr. Hollej.  
          Mgr. Hollá – povedala, že k septembru sa vždy robí zber údajov, kde sa evidujú žiaci, 
ktorí sú žiakmi našich škôl. Tu sa nerozlišuje, či je žiak obyvateľom mesta Zlaté Moravce 
alebo inej obce. Tie peniaze idú na všetkých žiakov, ktorí sú zapísaní v našich školách.  
          Poslanec Malý – spýtal sa, že či to znamená, že my dotujeme žiakov okolitých obcí. 
          Mgr. Hollá – povedala, že nie nedotujeme, my dostávame na nich peniaze 
z podielových daní a to sú naši žiaci, lebo sú zapísaní v našich školách. Na ne nedostanú zase 
peniaze v obciach, kde bývajú. Títo žiaci sú vedení v evidencii a odovzdávajú sa vo výkaze, 
ktorý tvorí podklad pre fiškálnu decentralizáciu pre podielové dane. Keď si to prenásobíme 
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príslušným koeficientom, tak nám to robí, že máme 21 737,5 žiaka ako prepočítaný počet 
žiakov a na nich dostaneme 1 194 390 €. To je to, čomu sa hovorí 40% z podielových daní. 
Žiaci v cirkevnej škole v zariadení školského stravovania majú koeficient 1,3; školský klub 
pri cirkevnej škole 3,9 a CVČ 3,7 a tým vznikli tie desatinné miesta. Na cirkevnú školu nám 
zákon určuje minimálne 88% ale nám z podielových daní chodí 65%, takže tam mesto 
dopláca na cirkevnú školu minimálny rozdiel najmenej 11 045 €.  
          Poslanec Dvonč – povedal, že potom to vlastne ide z mestských peňazí na žiakov 
cirkevnej školy, ktorí sú aj z dedín.  
          Mgr. Hollá – povedala, že z mestských peňazí ide 11 045 €. Je to jediná cirkevná škola 
v našom regióne.  
          Poslanec Solčiansky – povedal, že je to cirkevná škola v meste Zlaté Moravce. Aj do 
škôl v iných obciach a mestách chodia zase naši žiaci.  
          Poslanec Hollý – povedal, že rozdiel je v tom, že na naše mestské školy dostávame 
100% na žiaka a na žiakov cirkevnej školy len 65% na žiaka, dopĺňa sa tam 21 % na žiaka, 
pričom v našich školách nedopĺňame nič.    
          Mgr. Hollá – povedala, že teraz bol zápis prváčikov a cirkevná škola má 21, pritom asi 
6 je z vidieka. Tam ¾ žiakov sú z mesta.  
          Poslanec Malý – povedal, že tak aj obce nedotujú našu nemocnicu a chodia sem 
občania z okolitých obcí.  
          Primátorka mesta – požiadala poslancov, aby rovnako podporili túto cirkevnú školu 
ako tieto naše školy. Keď si oni ešte zoženú peniaze aj z obcí, o to lepšie budú mať na tie deti. 
Ten starosta je povinný zo zákona vylepšiť tento stav a zafinancovať to. Ďalej povedala 
poslancom, že dá sa na  iných miestach ušetriť, keď napr. projektant naprojektoval že Dlhá ul. 
má stáť 12 mil. Sk a traja projektanti sa vyjadrili, že 12 mil. Sk je akurát na tú rekonštrukciu, 
niektorí poslanci by chceli, aby stála 50 mil. Sk. Ďalší traja dodávatelia sa bili, aby tú zákazku 
dostali, prečo by sme my uzavretú súťaž z 12 mil. Sk navýšili na 50 mil. Sk. Tam môžeme za 
38 mil. Sk ďalšie tri cesty urobiť po 12 mil. Sk čo je spolu 36 mil. Sk a ostanú nám ešte 2 mil. 
Sk pre školy.  
          Poslanec Hollý – povedal, že na 250 m ulice Murgašovej je potrebných 8 mil. Sk. A tu 
je 1100 m ulica Dlhá za 12 mil. Sk. 
          Primátorka mesta – uviedla, že na Murgašovej ul. nie je nič, žiadne lôžko. Ďalej 
požiadala poslancov, aby podporili bez rozdielu všetky deti škôl. Povedala, že nemôžeme 
dávať na prenesené kompetencie ani korunu navyše ale na originálne áno. Primátorka mesta 
upozornila Ing. Skyvu, aby nevyrušoval. 
Ďalej predniesla návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce a vyzvala poslancov na 
hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 12 (Dvonč, Hollý, Hritz, Chládek, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Malý, 
Solčiansky, Hlásna, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne schválilo VZN Mesta Zlaté 
Moravce č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce. 
 
K bodu 6/ 
Návrh novelizácie VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce. 
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             Primátorka mesta – predniesla návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 
1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.04.2010 a 
vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 12 (Dvonč, Hollý, Hritz, Chládek, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Malý, 
Solčiansky, Hlásna, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne schválilo novelizáciu VZN Mesta 
Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 
01.04.2010. 
 
K bodu 7/ 
Návrh na schválenie VZN č. .../2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto. 
 
          Poslanec Dvonč – spýtal sa, že čo ideme schvaľovať 25. februára, keď zápis mal 
prebehnúť od 15. januára do 15. februára, či to majú len odobriť.  
          Mgr. Hollá – povedala, že to vyplýva zo zákona č. 245/2008, kde vyšlo, že je potrebné 
vytvoriť VZN o určení mieste a času zápisu. Bude to už platiť aj pre ďalšie roky. Aj keď tento 
rok už zápis je ukončený, toto musí byť takto určené pre ďalšie roky. 
          Poslankyňa Hlásna – povedala primátorke, že tieto materiály boli spracované 2 
mesiace dopredu, keby bola zvolala, tak kvôli tomuto mohli mať zastupiteľstvo, aby sa to 
stihlo schváliť.  
          Primátorka mesta – odovzdala slovo prednostovi MsÚ 
          Ing. Šlosár – uviedol, že to muselo byť najprv prerokované v komisii a mestskej rade 
a dohodlo sa, že to bude prerokované iba spolu s týmito všetkými bodmi na rokovaní MZ.  
          Primátorka mesta – predniesla návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. 
2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto a vyzvala poslancov na hlasovanie 
o prednesenom návrhu.  
Za: 10 (Dvonč, Hollý, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Solčiansky, Hlásna, 
Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Malý, Chládek) 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole, ktorej zriaďovateľom je mesto. 
 
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. 
 
           Prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Rumanko. 
          Poslanec Malý – povedal, že k tomuto bodu nedostali materiál.  
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          Ing. Valkovič  – povedal, že ide o bod, ktorý bol zasielaný dávnejšie na zastupiteľstvo 
a bol prenášaný niekoľkokrát, jedná sa o pozemky pod bytovým domom, čo tu na MZ už 
vysvetľoval poslanec Boršč.  
          Ing. Horvát  – povedal, že sa jedná o odpredaj časti pozemkov pod bytovým domom. 
Žiadosť doručil Ing. Boršč, v júli min. roka to bolo predložené na MZ. Jedná sa o odpredaj 
bytov a pozemok, ktorý k tomu patrí zo zákona, podľa cenového predpisu 3 Sk za m2.  
          Primátorka mesta – predniesla návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
pri MsÚ 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./10 f 

 zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1 

  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :  

1/  na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10c – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č. 
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/4 o výmere 394 m2 
v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 

3/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10e – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

4/ na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. č. 
1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu, 

5/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10f – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 m2 
v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre nájomníkov 
družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

6/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 m2 
v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

 Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa  

16. 06. 2009 nasledovne : 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11,  č. súp. 1868, pre 

 
Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú,  nar. 07. 12. 1960 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,  
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 €  
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odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2,  parcela KN č. 1152/4 v kultúre zastavaná  

plocha o výmere 394 m2,  parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná  plocha o výmere 594 m2 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre  

  
Alojziu Belicovú, rod. Belicovú,  nar. 28. 05. 1958 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118,  
čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 €  

 
Martu Kunkelovú, rod. Peťkovú, nar. 06. 01. 1954 a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar. 30. 05. 1952,   

obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12,  
byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,  

čo predstavuje výmeru 14,04  m2, za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar. 01. 02. 1948 a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú,  
nar. 22. 03. 1947, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

 
Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar. 23. 09. 1963,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 

čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 
 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,  
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 – 8, č. súp. 2003 pre  
 

Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar. 09. 01. 1961, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 

byt č. 8 na  4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 € 

 
Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 22. 06. 1963 a manž. Marta Matejová,  

rod. Tonkovičová, nar. 10. 12. 1966, 
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 6 

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 
čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2, 
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15,  č. súp. 2037, pre 

 
Miroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. 14. 06. 1963 a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 

nar. 7. 03. 1965,  obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. l , 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,  

čo predstavuje výmeru 14,06 m2,  za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar. 27. 06. 1973, bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
 a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, nar. 26. 04. 1975, bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej  

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 18, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 

 
Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. 14. 09. 1961 a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová,  

nar. 16. 12. 1967, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 11, 
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 

čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 
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Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 13. 09. 1964, bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301/29, 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 
 

  odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre zastavaná 

plocha o výmere 472 m2 
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76,  č. súp. 2031, pre 

 
Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. 02. 05. 1962 a manž. Ľubicu Švolíkovú, rod. Kudlatá, 

 nar. 03. 09. 1963, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 70 
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou  č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 

čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 
 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar. 20. 10. 1964,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

 
Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. 19. 01. 1979,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 76,  
byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 

čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 
 

- Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a  
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,  
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4 – 10,  č. súp. 2019, pre  

 
Petra Drgoňu, rod. Drgoňa, nar. 20. 07. 1972 a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 

nar.  14. 11. 1975, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 

čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 
 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. 21. 10. 1966 a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. 16. 05. 1970, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

 
a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 13 (Dvonč, Hollý, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Solčiansky, Hlásna, 
Klučiar, Malý, Chládek, Rumanko) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne schválilo  

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ 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./10 f 

 zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1 
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  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :  

1/  na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10c – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č. 
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/4 o výmere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 

3/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10e – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

4/ na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. 
č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého 
zoznamu, 

5/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10f – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

6/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

 

 Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa  

16. 06. 2009 nasledovne : 
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11,  č. súp. 1868, pre 

 
Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú,  nar. 07. 12. 1960 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,  
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 €  

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2,  parcela KN č. 1152/4 v kultúre 
zastavaná  plocha o výmere 394 m2,  parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná  plocha o výmere 594 m2 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre  
  

Alojziu Belicovú, rod. Belicovú,  nar. 28. 05. 1958 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118,  

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 €  
 

Martu Kunkelovú, rod. Peťkovú, nar. 06. 01. 1954 a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar. 30. 05. 1952,   
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12,  

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,  
čo predstavuje výmeru 14,04  m2, za kúpnu cenu 1,40 €  

 
Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar. 01. 02. 1948 a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú,  

nar. 22. 03. 1947, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 
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byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

 
Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar. 23. 09. 1963,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 

čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 
 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,  
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 – 8, č. súp. 2003 pre  
 

Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar. 09. 01. 1961, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 

byt č. 8 na  4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 € 

 
Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 22. 06. 1963 a manž. Marta Matejová,  

rod. Tonkovičová, nar. 10. 12. 1966, 
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 6 

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 
čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2, 
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15,  č. súp. 2037, pre 

 
Miroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. 14. 06. 1963 a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 

nar. 7. 03. 1965,  obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. l , 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,  

čo predstavuje výmeru 14,06 m2,  za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar. 27. 06. 1973, bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
 a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, nar. 26. 04. 1975, bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej  

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 18, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 

 
Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. 14. 09. 1961 a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová,  

nar. 16. 12. 1967, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 11, 
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 

čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 
 

Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 13. 09. 1964, bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301/29, 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 
 

  odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76,  č. súp. 2031, pre 

 
Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. 02. 05. 1962 a manž. Ľubicu Švolíkovú, rod. Kudlatá, 

 nar. 03. 09. 1963, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 70 
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou  č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 

čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 
 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar. 20. 10. 1964,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 
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Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. 19. 01. 1979,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 76,  

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 

 
- Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a  
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,  
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4 – 10,  č. súp. 2019, pre  

 
Petra Drgoňu, rod. Drgoňa, nar. 20. 07. 1972 a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 

nar.  14. 11. 1975, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 

čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 
 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. 21. 10. 1966 a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. 16. 05. 1970, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

 
K bodu 9/ 
Upozornenie prokurátora na nedostatky v činnosti MZ. 
 
          Primátorka mesta – odovzdala slovo JUDr. Vozárovej, právničke MsÚ.  
         JUDr. Vozárová – predniesla informáciu čoho sa tieto upozornenia prokurátora týkajú:  

V prvom je to upozornenie prokurátora na nečinnosť Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach, v ktorom prokurátor navrhuje Mestskému zastupiteľstvu bezodkladne uzatvoriť 
záverečný účet mesta za rok 2007 jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

Taktiež navrhuje prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  
 Druhým upozornením je upozornenie prokurátora, v ktorom navrhuje Mestskému 
zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach: 

1. bezodkladne vykonať také opatrenia, aby všetky a predovšetkým už podané sťažnosti 
proti činnosti primátorky mesta Zlaté Moravce podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov boli vybavené v súlade s týmto zákonom 

2. zabezpečiť činnosť a organizáciu práce, realizáciu oprávnení a povinností orgánov 
mestského zastupiteľstva tak, aby všetky podania fyzických osôb alebo právnických 
osôb (ďalej len „sťažovateľ“), ktorými 

a) sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože 
došlo k ich porušeniu alebo k ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej 
len „činnosť“) orgánu verejnej správy, 

b) upozorňujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych prepisov, 
ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy boli vybavené 
v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov 

3. prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí Mestského   
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 

          Primátorka mesta – odovzdala slovo prokurátorovi Mgr. Bezákovi.   
          Mgr. Bezák – povedal, že je prokurátorom Okresnej prokuratúry Nitra, prišiel 
z poverenia okresného prokurátora. Okresný prokurátor podal niekoľko upozornení 
Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach. Bol informovaný, že materiály k týmto 
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upozorneniam poslanci obdržali. Prokurátor trvá na svojich upozorneniach a navrhuje, aby 
Mestské zastupiteľstvo postupovalo v zmysle navrhovaných opatrení.   
             Primátorka mesta – uviedla, že viackrát sa snažili, aby boli tieto upozornenia 
prejednané na Mestskom zastupiteľstve. Prokurátorovi povedala, že vie veľmi dobre, že na 
rokovaniach MZ mu niektorí z pánov poslancov odmietli dať slovo, viackrát sa unúval na 
základe pozvania prísť sem, ale poslanci si nechceli vypočuť tieto upozornenia a prijať k tomu 
opatrenia. Tak ako je to uvedené, záverečný účet mesta je potrebný ako príloha 
k predloženým projektom a MZ je zo zákona povinné schváliť záverečný účet s výhradami 
alebo bez výhrad, ale nemôže ho neschváliť. Oznámila, že na škodu mesta a Zlatomoravčanov 
prišlo mesto o 2 x po 50 mil. Sk na projekty, ktoré mohli byť úspešné na revitalizáciu mesta 
a rekonštrukciu MsKS. Je to vedomé porušovanie zákonov zo strany niektorých poslancov 
MZ. Na budúce zasadnutie MZ budú poslancom znovu predložené tieto záverečné účty mesta 
na schválenie, aby tým zbytočne nebrzdili rozvoj mesta, lebo tak vznikajú nevyčísliteľné 
škody vinou niektorých jednotlivcov, ktorí zrejme nechcú, aby sa rekonštruovali historické 
budovy v meste, aby ich potom v budúcnosti niektoré záujmové skupiny získali za 
symbolickú cenu. Lebo keď sa rekonštruujú budovy z fondov EÚ, tak ich potom nie je možné 
niekoľko desiatok rokov odpredať a nie to ešte za symbolickú cenu získať.  
Potom počas rozdávania materiálov povedala: „poprosím vás pane nediktujte, ako sa má 
konať, pán s červenou tvárou“.  
           Dr. Šebeňa – povedal: „pani s nohami ako elefant, dobre a so zadkom ako môj kufor, 
to sa vám páči?“    
           Primátorka mesta – odpovedala Dr. Šebeňovi: „vy ste mi zakázal menovať vás po 
mene, tak ako inak mám vás volať“. Ďalej mu povedala, že on nie je občanom mesta, 
nevlastní žiadnu nehnuteľnosť v Zlatých Moravciach a zrejme je niekým najatý, len on vie 
prečo. Primátorka ďalej prečítala prokurátorské upozornenia:   
  

OKRESNÁ PROKURATÚRA NITRA 
Damborského 1, 949 99 Nitra 

 Pd 215/08 – 7                                                                                      Nitra, 29. december 2008 
 
 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Zlatých Moravciach 
Ul. 1. mája 2 
 
953 01 Zlaté Moravce 
 
Vec: Mesto Zlaté Moravce- nedostatky v činnosti Mestského zastupiteľstva v Zlatých   
        Moravciach – upozornenie prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z.  
        o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
 
 V rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov uskutočňovaného podľa § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších prepisov (ďalej len zákon o prokuratúre) bolo na základe 
podnetu Ing. Serafíny Ostrihoňovej, primátorky mesta Zlaté Moravce zistené, že mesto Zlaté 
Moravce nemá schválený záverečný účet mesta za rozpočtový rok 2007. 
 
 Oboznámil som sa s pozvánkou na 29. riadne zasadnutie MsZ zvolané na deň 27.8.2008, 
prezenčnou listinou a zápisnicou z jeho rokovania. Z pozvánky a zo zápisnice zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva vyplýva, že predmetom rokovania 29. riadneho zasadnutia MsZ 
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konaného 27.8.2008 v bode 6. malo byť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta za rok 
2007.  
 
 Zo zápisnice je zrejmé, že zasadnutie bolo primátorkou ukončené z dôvodu 
nedostatočného počtu poslancov na zasadnutí. K prerokovaniu a schváleniu záverečného účtu 
mesta za rozpočtový rok 2007 nedošlo.  
 
 Podľa § 1 odsek 1 písmeno b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento zákon upravuje 
rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie 
záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.  
 
 Podľa § 4 odsek 3 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri 
výkone samosprávy najmä zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce.  
 
 Podľa § 11 odsek 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné 
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 
20 odsek 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie 
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže 
zmeny rozpočtu vykonávať starosta.  
 
 Podľa § 9 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pred schválením je 
rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu 
mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  
 
 Podľa § 16 odsek 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) 
po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení 
súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.  
 
 Obec (mesto) a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa 
osobitného prepisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa 
ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, 
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania (§ 16 
odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z .). 
 
 Podľa § 16 odsek 10 zákona č. 583/2004 Z. z. prerokovanie záverečného účtu obce 
a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
 a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
 b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
 
 Schvaľovať záverečný účet mesta je právom a zároveň povinnosťou mestského 
zastupiteľstva. Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo 
zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. 
Návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov 
po uplynutí rozpočtového roka (§ 16 odsek 11 a 12 zákona č. 583/2004 Z. z.). 
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 Vyššie citované zákonné ustanovenie upravuje spôsob, akým je možné uzatvoriť 
prerokovanie záverečného účtu obce (mesta), iný nedovoľuje. Zákonom je stanovená aj 
lehota, v ktorej je mestské zastupiteľstvo záverečný účet povinné prerokovať a jeho 
prerokovanie uzatvoriť. Bolo povinnosťou mestského zastupiteľstva záverečný účet mesta za 
rok 2007 prerokovať spolu s jeho uzatvorením jedným so zákonom predpísaných výrokov, 
a to do 30. júna 2008. 
 
  Je zrejmé, že k prerokovaniu ani schváleniu záverečného účtu mesta za rok 2007 nedošlo.  
 
  Z tohto dôvodu Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach svojou nečinnosťou 
porušilo ustanovenie § 11 odsek 4 písmeno b) zákona o obecnom zriadení a ustanovenie § 16 
odsek 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
 
 Vzhľadom k zisteným nedostatkom v činnosti Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v uvedenej veci podľa § 28 odsek 1 zákona o prokuratúre podávam toto  
 

u p o z o r n en i e   p r o k u r á t o r a 
 

       a navrhujem Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach: 
 

1. prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.  

 
2. bezodkladne uzatvoriť záverečný účet mesta za rok 2007 jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

 
 Podľa § 28 odsek 1 zákona o prokuratúre je prokurátor oprávnený podať orgánu 
verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej 
správy pri vydávaní opatrenia alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou. 
 
 Podľa § 29 odsek 2 zákona o prokuratúre je orgán verejnej správy povinný vybaviť 
upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora, alebo v tej istej lehote odstúpiť 
upozornenie prokurátora na vybavenie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu alebo 
dozerajúcemu orgánu. O prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote 
prokurátora. 
 
 Protest prokurátora podaný proti nariadeniu obce alebo uzneseniu obecného 
zastupiteľstva, ako aj upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie 
zákonov obecným zastupiteľstvom a jeho orgánmi (§ 10 odsek 2), prerokuje obecné 
zastupiteľstvo za účasti prokurátora (§ 27 odsek 3 bod 1. zákona o obecnom zriadení). Za 
tým účelom žiadam oznámiť termín prerokovania tohto upozornenia prokurátora.  
 
 
 
        JUDr. Igor  S e n e š i 
                     okresný prokurátor 
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           Primátorka mesta – uviedla, že od 29.12.2008 do 25.2.2010 nebolo s týmto 
upozornením prokurátora oboznámené Mestské zastupiteľstvo, poslanci neboli schopní prijať 
nápravu tak, ako to upozornenie prokurátora vyžaduje. Primátorka prečítala ďalšie 
upozornenie prokurátora. 
 

OKRESNÁ PROKURATÚRA NITRA 
Damborského 1, 949 99 Nitra 

 Pd 202/09 – 4                                                                                   V Nitre 12. novembra 2009 
 
 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach 
Ul. 1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
 
Vec: Nedostatky v činnosti Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach –  
        upozornenie prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z.  
        o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“) 
 
 V rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov uskutočňovaného podľa § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších prepisov (ďalej len zákon o prokuratúre) som sa oboznámil 
so spisovým materiálom (predloženým Mestským úradom v Zlatých Moravciach) č. 74/2009, 
105/09, 1415/09, 797/2008, 3976/2008. Okrem toho mi bol predložený spisový materiál bez 
čísla, v ktorom JUDr. Terézia Lang, právnik MsÚ oznamuje členom komisie kontroly, že 
mestu Zlaté Moravce boli doručené 3 doporučené zásielky pravdepodobne so sťažnosťami, 
ktorých prešetrenie patrí do kompetencie komisie kontroly.  
 Zo spisových materiálov vyplýva, že sťažovateľova sťažnosť zo dňa 7.1.2009, podaná 
9.1.2009 (evidovaná pod č. 74/2009), sťažnosť zo dňa 3.3.2009, podaná 4.3.2009 (evidovaná 
pod č. 1105/2009), sťažnosť zo dňa 6.4.2009, podaná 7.4.2009 (evidovaná pod č. 1415/2009), 
sťažnosť zo dňa 22.2.2009, podaná 25.2.2008 (evidovaná pod č. 797/2008) a sťažnosť zo dňa 
11.12.2008, podaná 16.12.2008 (evidovaná pod č. 3976/2008) boli postúpené na vybavenie 
jednotlivým členom komisie kontroly. 
 Sťažnosti evidované pod uvedenými základnými číslami nie sú doteraz vybavené. 
Z oznámenia mesta Zlaté Moravce č. 18212/2009 zo dňa 27.8.2009 vyplýva, že komisia 
kontroly, ktorá je príslušná na prešetrovanie sťažností proti činnosti primátora mesta nemá 
svojho predsedu, sekretára a riadne nefunguje. 
 Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
fyzických osôb a právnických osôb upravuje zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 
 Podľa § 3 zákona o sťažnostiach sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo 
k ich porušeniu alebo k ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) 
orgánu verejnej správy, 

b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy. 

 Podľa § 11 ods. 2 zákona o sťažnostiach na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 
obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra obce je príslušná komisia 
zriadená obecným zastupiteľstvom. 
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 V meste je predstaveným mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom primátor mesta. Na 
jeho postavenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o starostovi (§ 24 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení). 
 Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné 
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; 
môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
 Podľa § 11 ods. 4 písm. n) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje 
o zákonných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať a zrušovať orgány 
potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.  
 Podľa § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať 
komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.  
 Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 
obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 
ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení). 
 V zmysle citovaného je mestské zastupiteľstvo oprávnené zriaďovať komisie ako svoje 
fakultatívne orgány. Pre prípad sťažnosti podanej proti činnosti primátora mesta a za účelom 
jej riadneho prešetrenia a vybavenia je však mestské zastupiteľstvo povinné zriadiť príslušnú 
komisiu. 
 Na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26.11.2002 mestské zastupiteľstvo schválilo štatút 
mesta, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2003. 
 Z preambuly Štatútu mesta Zlaté Moravce (ďalej len „štatút mesta“) vyplýva, že štatút 
mesta stanovuje základnú pôsobnosť mesta, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy 
mesta, zriaďovanie a právomoci orgánov mestského zastupiteľstva, hospodárenie mesta, 
postavenie a práva výborov v mestských častiach, udeľovanie čestného občianstva mesta 
a mestskej ceny.  
 Podľa čl. III. § 7 ods. 2 štatútu mesta orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada, 
komisie a mestská polícia. Čl. III § 12 štatútu mesta obsahuje ustanovenia o komisiách.  
 Úlohy komisií vymedzilo mestské zastupiteľstvo (§ 15 ods. 2 a 3 zákona o obecnom 
zriadení) v § 12 bod 5. štatútu mesta. 
 Dňa 24. januára 2007 mestské zastupiteľstvo na svojom 2. riadnom zasadnutí členov 
jednotlivých komisií zvolilo. Za členov komisie kontroly boli zvolení Ing. Jozef Škvarenia, 
MUDr. Štefan Valkovič, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa Uhrínová, Juliana Hlásna a 
PharmDr. Ivona Vicianová. 
 Komisia kontroly je zložená aj z poslancov mestského zastupiteľstva. V tejto súvislosti 
poukazujem na ustanovenie § 25 ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého je 
poslanec obecného zastupiteľstva povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený.  
 Podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný 
prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. V prípadoch 
spornej príslušnosti (§ 11 ods. 5) začína lehota na vybavenie sťažnosti plynúť odo dňa, keď 
bolo doručené oznámenie o určení príslušnosti. 
 Podľa 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného 
orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, príslušný orgán verenej 
správy je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. 
V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy predĺžiť  
lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie  
a o dôvodoch predĺženia je orgán verejnej správy povinný písomné upovedomiť sťažovateľa 
bez zbytočného odkladu.  
 Je nepochybné, že Mestskému úradu v Zlatých Moravciach boli podané viaceré podania, 
ktoré by mohli byť sťažnosti proti činnosti primátorky mesta a tieto nie sú doteraz vybavené.  
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 Na základe uvedeného možno konštatovať, že komisia kontroly Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach je nefunkčná a neplní si svoje úlohy uložené zákonom o sťažnostiach. 
Tieto skutočnosti sú známe minimálne tým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí boli 
zvolení za členov komisie kontroly.  
 Mestské zastupiteľstvo, ako orgán verenej správy je povinné dohliadať na činnosť a riadne 
plnenie povinností tých orgánov, ktoré zriadilo. V prípade zistenia nedostatkov v jeho činnosti 
je oprávnené a zároveň povinné prijať opatrenia za účelom ich odstránenia.  
 S poukazom na vyššie popísaný existujúci stav možno konštatovať, že mestské 
zastupiteľstvo svojou nečinnosťou porušuje ustanovenia § 10 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. n), § 
15 zákona o obecnom zriadení a § 11 ods. 2 zákona o sťažnostiach.  
 
 Vzhľadom k zistenej nečinnosti Mestské zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v danej 
veci, podľa § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre podávam toto  

 
u p o z o r n en i e   p r o k u r á t o r a 

 
 a navrhujem Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach: 
 

1. bezodkladne vykonať také opatrenia, aby všetky a predovšetkým už podané sťažnosti 
proti činnosti primátorky mesta Zlaté Moravce podľa zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov boli vybavené v súlade s týmto zákonom 

 
2. zabezpečiť činnosť a organizáciu práce, realizáciu oprávnení a povinností orgánov 

mestského zastupiteľstva tak, aby všetky podania fyzických osôb alebo právnických 
osôb (ďalej len „sťažovateľ“), ktorými 

a) sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože   
došlo k ich porušeniu alebo k ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len 
„činnosť“) orgánu verejnej správy, 
b) upozorňujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych prepisov,  
ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy boli vybavené 
v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
 

3. prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí Mestského    
            zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 
 
 Podľa § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre je prokurátor oprávnený podať orgánu verejnej 
správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych prepisov, ku ktorým došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní 
opatrenia alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou. 
 Podľa § 29 ods. 2 zákona o prokuratúre je orgán verejnej správy povinný vybaviť 
upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora, alebo v tej istej lehote odstúpiť upozornenie 
prokurátora na vybavenie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu 
orgánu. O prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote prokurátora. 
 Protest prokurátora podaný proti nariadeniu obce alebo uzneseniu obecného 
zastupiteľstva, ako aj upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov 
obecným zastupiteľstvom a jeho orgánmi (§ 10 ods. 2 ), prerokuje obecné zastupiteľstvo za 
účasti prokurátora (§ 27 ods. 3 bod 1. zákona o obecnom zriadení).  
Za tým účelom žiadam oznámiť termín prejedania tohto upozornenia.  
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        JUDr. Igor  S e n e š i 
                     okresný prokurátor 
 

 
 
          Mgr. Bezák – povedal k prvému upozorneniu prokurátora, že schvaľovať záverečný 
účet patrí výlučne do kompetencie Mestského zastupiteľstva, preto bolo upozornenie podané 
Mestskému zastupiteľstvu. Záverečný účet mesta nebol uzatvorený, pričom prokurátor 
neskúmal dôvody prečo. K druhému upozorneniu povedal že zistili, že bolo podaných 
niekoľko sťažností proti primátorke mesta Zlaté Moravce. Z oznámenia mesta Zlaté Moravce 
zo dňa 27.8.2009 je zrejmé, že komisia kontroly, ktorá je príslušná na prešetrovanie sťažností 
proti primátorovi nefunguje. Keďže komisia je taktiež orgánom Mestského zastupiteľstva, tak 
isto toto upozornenie bolo podané Mestskému zastupiteľstvu. Je potrebné sfunkčniť túto 
komisiu, aby sťažnosti mohli byť vybavované.    
          Primátorka mesta – povedala poslancom, aby zobrali na vedomie, že na najbližšom 
MsZ budú predtým príslušné komisie upozornené na to, že musia v uvedených problémoch 
konať, materiály, ktoré komisie prerokujú, budú postúpené do Mestskej rady a potom priamo 
do Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo teraz bolo informované a aj všetci 
prítomní o týchto upozorneniach prokurátora. Uviedla že žiada, aby boli upozornenia 
predložené do všetkých komisií pri MsZ predsedom všetkých komisií, aby boli po 
prerokovaní v komisiách predložené Mestskej rade na prerokovanie a potom po prerokovaní 
na Mestské zastupiteľstvo. Do diskusie sa prihlásili poslanci Hollý a Rumanko.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že poslanci majú záujem riešiť záležitosti občanov, čo 
sa týka nemocnice, škôl, ale v tomto im bráni primátorka. 30. novembra bol schválený 
zoznam riadnych zasadnutí MZ. Uviedol, že primátorka prisľúbila prokurátorovi, že sa to na 
najbližšom MZ prejedná. 
          Primátorka mesta – povedala, že 30 krát to už bolo predložené do MZ a mohli to 
poslanci prejednať.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že MsÚ prevzal podľa pečiatky toto upozornenie 
prokurátora 27.11.2009, malo sa to prejednať na najbližšom zasadnutí MZ a to bolo 
30.11.2009, ale nestalo sa tak. Doteraz toto upozornenie nebolo doručené ani mestskej rade.  
          Primátorka mesta – uviedla, že materiály boli už vtedy dávno na zastupiteľstvo 
rozdané a muselo by to byť takto isto zaradené do programu.  
          Poslanec Rumanko – povedal prokurátorovi, že do dnešného dňa im toto prokurátorské 
upozornenie nebolo doručené.  
          Primátorka mesta – uviedla, že od r. 2008 ho už mali 10 x doručené.  
          Poslanec Rumanko – povedal prokurátorovi, že primátorka dala podnet na prokuratúru, 
že nebol prejednaný na MZ záverečný účet mesta za rok 2007 a doteraz sa nedostal na 
rokovanie MZ. 
          Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, že prečo klame. Vedia, že viackrát tu boli 
poslanci, keď tu boli aj prokurátori a nedali im priestor na vyjadrenie.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že raz volal prokurátorovi a ten mu povedal, že nedostal 
vôbec pozvánku na MZ, aby sa zúčastnil. 
          Primátorka mesta – povedala p. Rumankovi, že tam je menovaný JUDr. Seneši, ako 
prokurátor a je ich záležitosť, komu prokurátor pridelí pozvánku. Poslancom povedala, že sa 
zúčastnili prokurátori n-krát zasadnutí, ale oni im nedali slovo.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že od decembra 2008 do mája 2009 neboli poslanci 
s týmto upozornením oboznámení, je to vyše 5 mesiacov. Ďalšie upozornenie bolo zaslané 
poslancom koncom novembra 2009. 26. decembra zaslal prokurátor list na mesto, že čo sa 
stalo s týmto upozornením, či bolo prejednané. Prokurátor 15. januára odpovedal, že mu 
primátorka mesta povedala, že do konca januára sa bude konať mestské zastupiteľstvo a tam 
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bude toto upozornenie prerokované. MZ bolo zvolané na 25. februára, kde im bola táto kópia 
upozornenia predložená. Odovzdal prokurátorovi upozornenie, ktoré poslanci dostali ako 
materiál na rokovanie a uviedol, že nie je na ňom kópia podateľne. 
          Ing. Šlosár – vysvetlil, že toto upozornenie kázal p. Molnárovej, vedúcej ekonom. odd., 
aby ho rozmnožila. S pečiatkou sa nachádza u JUDr. Vozárovej na právnom oddelení. 
          Poslanec Rumanko – spýtal sa, ako to môžu odfotiť bez razítka. 
          Ing. Šlosár – reagoval, že či to p. Rumanko spochybňuje, že to prišlo na  mestský úrad.  
          Poslanec Rumanko – povedal, že on to nespochybňuje, on len váha, či je tento doklad 
relevantný, nech to donesú ukázať od JUDr. Vozárovej. Spýtal sa, či je problém to predložiť? 
          Primátorka mesta – uviedla, že podstatné je, čo sa píše v upozornení prokurátora a nie, 
či to bolo poslancom rozmnožené s pečiatkou.  
          Poslanec Hollý – povedal prokurátorovi, že poslanci sa pokúšali doplniť kontrolnú 
komisiu, čomu bolo sústavne bránené. Chceli, aby poslanec Ing. Lisý robil predsedu komisie, 
nebolo o tom dané hlasovať, teda komisia nepracuje z dôvodu, že bola jej činnosť marená zo 
strany primátorky. Komisia sa stala nefunkčná tým, že nemala zvoleného predsedu, nebolo 
dané o tomto návrhu hlasovať. Záverečný účet r. 2006 bol schválený s výhradami a boli 
určené opatrenia, ktoré mali byť prijaté a tieto dodnes neboli uskutočnené.  
          Poslanec Rumanko – požiadal prokurátora, či je možné mu predložiť doručenku 
s dátumom doručenia odpovede vysporiadania tohto prokurátorského upozornenia vzhľadom 
na tie pochybnosti, ktoré mu teraz ukázal, že na upozornení nie je razítko, kedy bolo prevzaté 
toto upozornenie na MsÚ a čiou vinou sa dospelo do tohto stavu.  
          Primátorka mesta – povedala poslancom, prečo odbočujú od problému k nejakému 
razítku na liste. Určite to bolo doručené na úrad. Určite sú doklady o tom, že sa im to už 
v minulosti n-krát dalo do rúk. Dala za úlohu prednostovi vydokladovať, koľkokrát to bolo 
súčasťou materiálov doložené, má dôkaz v zápisnici, že im to aj čítavala, čo overili poslanci. 
          Poslanec Hollý – povedal, že sa to môže oraziť dodatočne. 
          Ing. Šlosár – vysvetlil, že to nie, na podateľni vedia, že v tom čase keď príde takáto 
pošta na úrad, dostáva ju najskôr p. primátorka k nahliadnutiu.  
         Mgr. Bezák – uviedol, že v korešpondencii s prokuratúrou a Mestom Zlaté Moravce, 
Mestským úradom nemajú žiadne problémy, vždy to na MsÚ príde, vždy sa im vráti odozva. 
Keď ide písomnosť s doručenkou majú doručenku, keď bez doručenky, je tu záznam 
o doručení. Všetko neposielajú na doručenky, majú aj oni úsporné opatrenia, nakoľko 
nepredpokladajú, že by na MsÚ nevedeli doručiť písomnosť. Na upozornenie č. 202 im stačí, 
keď príde odozva, že 27.11.2009 to bolo mestu doručené na MsÚ, hovorí o tom aj § 16 
zákona o obecnom zriadení (mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva). 
Skúmanie, ako pracuje MsÚ nepatrí do kompetencie prokurátora, musí si to starosta so 
zastupiteľstvom vyriešiť sám. Tu im čo sa týka organizácie práce na MsÚ v ZM nemôže 
pomôcť prokurátor. Žiadne prokurátorské upozornenie, ktoré bolo adresované Mestskému 
zastupiteľstvu sa nepodarilo vybaviť v zákonom stanovenej lehote, napriek tomu sa musí 
prokurátor prejednania zúčastniť, keby to bolo aj s akým oneskorením.     
          Primátorka mesta – poďakovala prokurátorovi Mgr. Bezákovi za to, že sa zúčastnil 
tohto zastupiteľstva. Dala úlohu prednostovi MsÚ od prvého po posledný list bude presne 
vedieť, kedy bolo poslancom zaslané zo zápisníc, kedy im bolo toto upozornenie n-razy 
doručené, ako súčasť pozvánok na zasadnutie MZ, kde prišli páni prokurátori a aj okresný 
a krajský prokurátor a odmietli im poslanci dať slovo. Bolo rozbité zastupiteľstvo a rozišlo sa, 
vôbec sa neprišlo k tomu bodu – prerokovávanie upozornenia prokurátora a teraz sa chcú 
baviť o nejakom razítku či to bolo mestu doručené alebo nebolo? My máme relevantné 
dôkazy o tom, že to poslanci mali ako prílohu nedeliteľnú časť pozvánok na MZ. Keď 
niektorí zistili, že sú tu prokurátori, poutekali, aby bolo MZ neuznášania schopné. 
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          Ing. Šlosár – uviedol, že vždy sa dohodli, že keď sa videlo, že pravdepodobne nebude 
uznášania schopné zastupiteľstvo, mal vždy ako úlohu zavolať prokurátorovi Bezákovi 
a ďalším, ktorí sa mali zúčastniť, že už nie je možné, aby cestovali do Zlatých Moraviec.  
          Poslanec Hollý – dal návrh na doplnenie kontrolnej komisie o Ing. Lisého, hneď sa o 
tom môže dať odhlasovať.  
          Primátorka mesta – povedala, že najprv to musí byť prejednané v komisii, potom 
mestská rada a potom mestské zastupiteľstvo. Najprv si členovia komisie navrhnú predsedu 
a potom sa to dáva schvaľovať mestskému zastupiteľstvu. Zo zákona tam mal byť náhradník, 
ktorý nastúpil a to je poslanec Petrovič po poslancovi Predáčovi.  
          Poslanec Hollý – povedal, že členom komisie vôbec nemusí byť náhradník. Nebude 
komisia o ničom rozhodovať.  
          Primátorka mesta – uviedla, že najprv zasadne komisia, navrhne si člena, potom to 
postúpi mestskej rade a tá mestskému zastupiteľstvu, ináč by tieto orgány boli zbytočné. P. 
Petrovič nie je v žiadnej komisii a on je náhradníkom za bývalého predsedu komisie kontroly 
p. Predáča.  
         Mgr. Bezák – spýtal sa, či sa chce niekto spýtať niečo k záverečnému účtu za rok 2007, 
či je mu niečo nejasné z tohto upozornenia.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že mu nie je jasné, ako sa môže záverečný účet schváliť 
bez podpisu hlavného kontrolóra a audítora schváleného pre tento účel.  
         Primátorka mesta – povedala poslancovi Rumankovi, aby neklamal. 
         Mgr. Bezák – povedal, že on sem neprišiel vykladať všetky zákony, pravidlá sú 
upravené v zákone 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ku komisii 
kontroly vychádzal z údajov z 27.8., ktoré mu poskytlo Mesto Zlaté Moravce. Spýtal sa, či sa 
zmenila nejako situácia? 
         Primátorka mesta – povedala, že najprv zasadne komisia, potom mestská rada 
a zastupiteľstvo a tu má byť poslanec Petrovič. 
         Poslanec Hollý – povedal, že neexistuje taký zákon, ktorý by to prikazoval, môžu si tam 
zvoliť člena akého chcú.  
         Primátorka mesta – povedala p. Hollému, aby neklamal. 
         Poslanec Hollý – vyzval právničku MsÚ, aby vysvetlila p. primátorke zákon č. 369 
a nekrútila sa tam ako had.  
        JUDr. Vozárová – povedala poslancom, že aj oni by potrebovali niektoré veci 
povysvetľovať, nevie presne teraz znenie, ako je to v rokovacom poriadku.  
        Primátorka mesta – poďakovala prokurátorovi Mgr. Bezákovi za účasť na zasadnutí. 
        Mgr. Bezák – povedal, že časť upozornení bola splnená, upozornenia boli prejednané, 
očakávajú, že ďalšia návrhová časť bude splnená v dohľadnom čase.  
 
K bodu 10/ 
Informácia o celkovom stave Mestskej nemocnice Prof. R. Korca. 

 
         Primátorka mesta – požiadala riaditeľku nemocnice MUDr. N. Horniakovú o slovo. 
Poslancov požiadala, aby zotrvali na MZ, lebo opatrenia, ktoré budú musieť byť prijaté budú 
z dôvodu ochrany mestského majetku pred exekúciami. Nakoľko nielen exekúcia nemocnice 
hrozí, ale aj všetkých mestských majetkov. 
         MUDr. Horniaková – uviedla, že ku koncu decembra došlo k zmene štatutára 
nemocnice, ona bola dočasne poverená po odvolaní riaditeľa MUDr. Popoviča. V súčasnosti 
má mestská nemocnica Zlaté Moravce dlh 1.764.352,31 EUR. Pohľadávky k 31.01.2010 činia 
442.072.72 EUR. Stav finančného majetku k 31.01.2010 je Bežný účet + pokladnica: 
125.974,55 EUR. Rozdiel: Celkový dlh – (pohľadávky + fin.majetok) =  1.196.305,04 EUR. 
Mestská nemocnica poskytuje svoje zdravotné služby v rozsahu, ako to bolo v roku 2009 – 4 
základné lôžkové oddelenia, svalzové oddelenia a špeciálne ambulancie. Nemocnica má 
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podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Od VšZP má podpísanú zmluvu do 
30.6.2010 s finančným limitom na 1. Q  203 320 €,  Dôvera do 30.6.2010 s finančným 
limitom 11 130 €, Union do 31.12.2010 s mesačným finančným limitom 4 799 €. Spolu 
poisťovne činia výnos 219 249 €. Mesačne prispieva Mesto Zlaté Moravce sumou 22 000 €. 
Ďalej prenajímajú priestory pre rýchlu zdravotnú pomoc mesačne 1000 €, Dr. Kováčovi sono 
ambulanciu na jeden deň v týždni mesačne 85 €, p. Dubcovej štvrťročne predajňu 1770 €, 
Petval štvrťročne 300 €.  
Od 01.01.2010 nemocnica nie je chránená pred exekúciami. Hlavným cieľom manažmentu je 
riešenie celkovej situácie tak, aby nebolo voči nemocnici vedené žiadne exekučné konanie. 
Momentálne je situácia taká, že jedna exekúcia zo strany firmy DENTALEXPRESS, s.r.o. 
bola zažehnaná zaplatením celkovej dlžnej sumy podľa platobného rozkazu, s ostatnými 
veriteľmi sa snažíme rokovať a uzatvárať splátkové kalendáre.  
Najväčší veritelia k 31.01.2010: 
Sociálna poisťovňa 646 245,24 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 316 167,41 
Bio G, s.r.o. 88 078,66 
ZSE Energia, a.s. 45 655,45 
Národná transfúzna služba SR 40 586,38 
INTRAVENA, s.r.o. 33 223,92 
P.M.S., s.r.o. 31 399,37 
HARTMANN - RICO, s.r.o. 30 284,31 
SIEMENS 29 963,14 
BAX PHARMA, s.r.o. 24 570,38 
SARSTEDT, s.r.o. 24 474,27 
UNIPHARMA, a.s. 23 013,46 
ANTON, s.r.o. 20 727,98 
Ďalším dátumom, ktorý prináša ohrozenie pre nemocnicu je 30.4.2010, keď končí tzv. 
generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a stáva sa splatný záväzok voči nej. Do 
tohto dátumu je možné uhradiť záväzok s tým, že budú odpustené penále a úroky z omeškania 
v sume cca 35.000,- EUR. Po tomto dátume môže Sociálna poisťovňa svoju pohľadávku 
vymáhať aj prostredníctvom exekútorov, nakoľko rozhodnutia Sociálnej poisťovne sú 
exekučným titulom. 
Dlžná suma voči Sociálnej poisťovni k 31.01.2010: 646 245,24 EUR 
K tomuto dlhu sa prišlo tak, že sa neplatilo poistné za zamestnávateľa, platilo sa len 
zamestnanca. Momentálny stav je taký, že vo februári za už zaplatilo poistné za 
zamestnávateľa a cieľom je platiť poistné aspoň raz do mesiaca, aby nedochádzalo 
k zvyšovaniu dlhu. Na mimoriadne zníženie dlhu chceme použiť peniaze z nadlimitov cca vo 
výške 122.000,- EUR, čím by sa dlh podaril znížiť na cca 525.000,- EUR. 

Celkový dlh k 31.01.2010 
- Dodávatelia: 925.149,93 EUR 
- Iné záväzky: 35.866,86 EUR (hlavne PMS, s.r.o.) 
- Ostatné záväzky: 9.034,5 EUR (dane, nevyfakturované dodávky) 
- Zamestnanci: 99.085 EUR (výplaty) 
- Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia (sociálna poisťovňa, zdravotné 

poisťovne): 672.629,05 EUR 
- Dlhodobé záväzky (soc. fond, záväzky z nájmu): 22.587,07 EUR 
SPOLU: 1.764.352,31 EUR 

Optimálny stav je, keď krátkodobý majetok kryje krátkodobé záväzky t.z. znížiť dlh na sumu: 
568.047,27 EUR – čiže aby nemocnica bola v rovnovážnom stave, čo sa týka aktív a pasív 
treba do nej vykryť cca 1,2 mil. EUR. 
Rezervy nemocnice použiteľné na zníženie dlhu: 
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nadlimity za rok 2008 cca 122.000,- EUR 
vyúčtovanie zo VšZP za rok 2009 cca 41.000,- EUR 
SPOLU: 163.000,- EUR 
Z toho vyplýva pôžička potrebná na nemocnicu by bola cca: 1,034 mil. EUR 
Dňa  24.2.2010 bola doručená  kópia žaloby  SPP  voči MN , istina v suma 287  374,35 EUR, 
žaloba postúpená okresnému súdu v Nitre. V súčasnosti sa mesačne spláca SPP cca 15 000 
EUR, faktúry v zimných mesiacoch činia cca 25 000 EUR. Nakoľko nemocnica už 
nedisponuje žiadnymi zdrojmi túto sumu peňazí by bolo potrebné do nemocnice získať 
z externého prostredia. Vzhľadom na krátkosť času je najschodnejším riešením príspevok od 
mesta.  
Preto navrhujeme, aby si mesto zobralo pôžičku vo výške 1,034 mil. EUR. Do 30.4.2010 
nutné vykryť dlh vo výške 812 000.- EUR, z toho 515.000,- EUR na vykrytie dlhu v Sociálnej 
poisťovni, čím by sa odpustili penále vo výške cca 35.000,- EUR a zabránilo by sa 
exekučnému konaniu, a tým aj ďalším dodatočným nákladom a 287 374,35 EUR na SPP/ 
v tejto sumu nie  sú započítané úroky z omeškania,  penále a súdne poplatky . 
V oblasti prevádzkovania má mesto dva varianty. Buď sa bude snažiť z nemocnice urobiť 
podnik, ktorý negeneruje stratu aj za cenu obmedzenia starostlivosti (napr. zrušenie 
niektorých oddelení – otázka, či potom o takúto nemocnicu budú mať poisťovne záujem), 
alebo sa bude snažiť prevádzkovať nemocnicu v takom stave, aký je momentálne a bude sa 
usilovať zvýšiť výkony na maximálnu možnú mieru, jednak od poisťovní, ale aj od okolitých 
obcí, ktoré využívajú služby zlatomoraveckej nemocnice ešte vo väčšej miere ako samotní 
obyvatelia Moraviec. Pre obyvateľov týchto obcí, by bolo zrušenie Zlatomoraveckej 
nemocnice, vzhľadom na zložitejšie dopravné spojenie do okolitých nemocníc (Nitra, 
Topoľčany, Levice) ešte horšie ako pre Zlatomoravčanov. 
          Ing. Šlosár – uviedol, že je reálne, že SPP podá žalobu na Mesto. Ak sa nezaplatí 646 
tis. € do 30.4. Sociálnej poisťovni a SPP 316 tis. €. Žaloba z SPP je na 278 tis. €. Ostatné 
splátkové kalendáre sú s veriteľmi dojednané od apríla do 31.8.2010. Zhruba je to celkom 30 
mil. Sk.  
         Poslanec Hollý – povedal, že vlani bolo povedané primátorkou mesta, že je na účte 
mesta 80 mil. Sk, tak nech sa to z toho zaplatí a nemocnica nám to potom môže splácať.  
         Primátorka mesta – povedala, že to sa hovorí o celkovom hospodárení mesta aj 
s podnikmi.  
          Ing. Šlosár – povedal, že teraz sa jedná o krízový režim nemocnice, aby bol možný 
normálny chod prevádzky. Veľmi dobre vedia, že jediná možná situácia je, že buď sa niečo 
predá alebo si mesto zoberie úver. On si myslí, že úverom by to bolo schodné jedine vtedy, ak 
už nemocnica nebude vytvárať žiadny dlh. Momentálne to je nejakých 400 tis. Sk, aby 
nedošlo k ďalšiemu zadlžovaniu. Na finančnej komisii hovorili o tom, či to riešiť úverom. 
         Poslanec Hollý – povedal, že predaj majetku sa nemôže použiť na zaplatenie dlhov 
mesta ale na investovanie.  
         Poslanec Rumanko – spýtal sa, ako je možné, že MUDr. Popovič zadal externej firme 
projekt, ktorej zaplatil za materiály na oddlženie nemocnice, čo dopadlo tak ako dopadlo. 
         MUDr. Horniaková – uviedla, že viac by k tomu mohla povedať aj Ing. Eckhardtová, 
ktorá je tu prítomná. Po smrti Doc. Žáka, keď bola ona poverená riadením nemocnice na 
krátky čas, tak si prevzali na ministerstve zdravotníctva doklady na to, aby vypracovali 
podklady na oddlženie nemocnice, čo sa týkalo nesplatných faktúr k 30.9.2008. Požiadali Ing. 
Eckhardtovú, aby im pomohla pri vypracovávaní projektu na oddlženie nemocnice vzhľadom 
k tomu, že vypracovávala projekt pre svojho zamestnávateľa. Táto pomoc ale bola odmietnutá   
riaditeľom Popovičom, ktorý nastúpil do funkcie riaditeľa, kde odprezentoval, že celé 
oddlženie má byť urobené renomovanou firmou, že takéto odporučenie dostal z ministerstva 
zdravotníctva. Ten projekt stál 4 tis. €. 
         Poslanec Rumanko – spýtal sa primátorky, či o tom vedela. 
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         Primátorka mesta – uviedla, že ona vedela, že p. riaditeľ MUDr. Popovič spolu s p. 
námestníčkou MUDr. N. Horniakovou a p. Košútom a Ing. Matejovičom to robia spoločne, že 
je to spoločné dielo. Do poslednej chvíle na poradách a aj na meste tvrdil MUDr. Popovič, že 
100 % nemocnica oddlžená bude. Keď p. prednosta spochybňoval tú jeho istotu, tak sa priam 
urazil, že na základe čoho nedôveruje tomu, že projekt bude úspešný.   
         MUDr. Horniaková – uviedla, že MUDr. Popovič je ešte stále zamestnancom 
nemocnice, pretože hneď na druhý deň poslal PN.  
         Primátorka mesta – uviedla, že aj to oddlženie bola len pôžička, to nebola dotácia 
nenávratná. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že tá pôžička by bola činila okolo 15 mil. Sk, nakoľko 
sa faktúry mohli dať len k 30.9.2008, tých ostatných 20 mil. Sk by museli hľadať ďalej.  
         Poslanec Rumanko – spýtal sa Ing. Eckhardtovej, či si myslí, že nemocnica má 
perspektívu a primátorky mesta, že či sa má nemocnica šancu z tohto dostať.  
         Ing. Eckhardtová – povedala, že si myslí, že nemocnica má perspektívu.  
         Primátorka mesta – uviedla, že 100% má šancu. Vedenie nemocnice bude musieť prijať 
také opatrenia, aby sa nemocnica nezadlžovala. Lebo bola teraz prekvapená, že pred troma 
dňami bol dlh nemocnice podstatne nižší.  
         Poslanec Hollý – povedal, že na finančnej komisii sa hovorilo, že je dlh 40 mil. Sk a už 
je 51 mil. Sk. 
        Ing. Šlosár – povedal, že dlh s aktívami a pasívami bol 48 mil. Sk. 
        Primátorka mesta – uviedla, že áno teraz je to o 3 mil. Sk viac. Je z toho úplne zhrozená 
a teraz budú musieť v nemocnici prijať také opatrenia, že sa nesmie v nemocnici vytvárať dlh. 
         Poslanec Malý – spýtal sa, akým spôsobom sa vyberajú riaditelia nemocnice, či my tu 
nemáme schopných ľudí, nosíme si sem cudzích, ktorí nám tu robia neplechu a aká je 
kontrola mestského úradu nad mestskými podnikmi.  
        Primátorka mesta – uviedla, že štatutár mestského podniku je vždy zodpovedný. Jeden 
poslanec doktor, ktorý tu nie je ju napádal v čase, keď bola riaditeľkou Ing. Eckhardtová, že 
jej ona dôveruje a chváli ju, že nemocnica je výborná a že práve ona nám vytvorila 20 mil. Sk 
dlhov. Prvé desiatky miliónov dlhov vznikli v časoch, keď už nastúpil Doc. Žák.    
        Poslanec Hollý – povedal, že medzi Ing. Eckhardtovou a Doc. Žákom vyskočil dlh zo 4 
mil. Sk na 10 mil. Sk behom 3 mesiacov. 
        Ing. Eckhardtová – povedala, že keď odchádzala odovzdávala preberací protokol 
MUDr. Rebekovi, kde bol dokladovaný súvahový výsledok k 31.10.: dlh bol vo výške 4 mil. 
Sk, záväzky boli 12 mil. Sk, pohľadávky boli vo výške 17 mil. Sk. MUDr. Horniaková keď 
bola poverená vedením nemocnice ju v tom čase oslovila, či by im nepomohla s projektom, 
nakoľko ho už spracovávala pre svojho súčasného zamestnávateľa a vedela presne čo treba 
robiť. S projektom súhlasila a chodila im pomáhať a robila to bezplatne. Bohužiaľ potom 
MUDr. Popovič jej zakázal akýkoľvek vstup do nemocnice a na projekte musela skončiť. 
Veľmi ju to mrzí, pretože projekt, ktorý pripravila pre jej zamestnávateľa uspel a peniaze 
získali. Požiadala poslancov, aby nemocnicu neodpisovali, ona je presvedčená, že nemocnica 
pod vedením MUDr. Horniakovej je stále životaschopná, verí jej, nech sa skúsia zamyslieť 
nad pôžičkou, takou ako boli podmienky na ministerstve zdravotníctva – odložiť splátky na 
jeden až dva roky, potom sa bude splácať. Ona si myslí, že mesto nemocnicu potrebuje a ona 
jej stále verí.   
         Poslanec Rumanko – spýtal sa primátorky, ako to že vedenie mesta dovolilo minúť 
takto 4000 €, ako to zdôvodní občanom, čo dokázal ten pán riaditeľ, či to zosobní a či to 
nebol úmysel. Povedal, že nech si primátorka dobre zváži ďalšiu nomináciu na nového 
riaditeľa, v prípade, že bude MUDr. Horniaková pokračovať je v obraze. Tak ako povedal 
kolega I. Malý nech tam dá moravčana, to hovorí na margo riaditeľa Popovič a spätne.  
        Primátorka mesta – uviedla, že MUDr. Horniaková je moravčanka. Každému z nás 
záleží na tom, aby nemocnica fungovala, nebola zatracovaná, ale aby prežila ďalších 100 
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rokov. Toto kritické obdobie, ktoré tu je, je len v dôsledku nesystémovej práce v celom 
rezorte zdravotníctva, lebo keď sa výkony vykonajú v danej nemocnici, majú byť zaplatené 
rovnako, ako vo všetkých nemocniciach, bez rozdielu na to, či je to fakultná nemocnica alebo 
mestská. Týmto je naša mestská nemocnica diskriminovaná, lebo oni výkony urobia, ale 
nemajú ich v rovnakej miere zaplatené.  
         Poslanec Solčiansky – povedal, že teraz je tu otázka ako ďalej, prvýkrát počujú o tom, 
aký je tu vážny stav, požiadal, aby tá pôžička bola pre nemocnicu s tým, že bude urobený 
nejaký plán činnosti pre nemocnicu do budúcna, aby nedochádzalo k ďalšiemu zbytočnému 
zadlžovaniu nemocnice. Je potrebné vybrať banku, ktorá ponúkne najvýhodnejšiu pôžičku.  
        Poslanec Hollý – povedal, že nemocnica už bola dotovaná zhruba 40 mil. Sk za 5-6 
rokov, teraz to bude 30 mil. Sk, to už máme 70 mil. Sk. Treba s tým niečo robiť, poslanci aj 
niečo navrhovali, ale primátorka to vždy blokovala, aj dobré myšlienky, teraz myslí 
myšlienku Ing. Eckhardtovej, ktorá na začiatku navrhovala Biely špitál, jemu sa to rátalo. 
Dnes by to bolo ale ťažké, keby takéto niečo vzniklo, lebo by sa to topilo v dlhoch. Dnes už 
nie je z čoho do toho dávať.    
         Poslanec Solčiansky – povedal, že je potrebné tieto zmeny zapracovať do rozpočtu. 
Navrhol, aby sa teraz schválil postup, ktorý schváli finančná komisia, mestská rada 
a zastupiteľstvo. Mesto musí teraz osloviť banky, za akých podmienok by dostalo úver.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že ona už takýto návrh spracovala, má ho so sebou. 
        Poslanec Hollý – povedal, že zajtra ho môžu poslancom doručiť.  
        Primátorka mesta – uviedla, že MUDr. Horniaková zabezpečí tento materiál na mesto 
a mesto to distribuuje poslancom.  
         Poslanec Rumanko – navrhol, aby bolo zvolané riadne zasadnutie MsZ, kde sa budú 
zaoberať nemocnicou, návrhom rozpočtu a ďalšími náležitosťami z toho vyplývajúcimi, 
musia brať ohľad na to, že kto nám dá úver, keď nie sú schválené záverečné účty mesta, záleží 
aké budú podmienky úveru.   
         Poslanec Petrovič – navrhol, či nie je dobré, keď sa bude brať ten úver na oddlženie, 
aby sa kúpilo z toho aj prístrojové vybavenie, z čoho by mala nemocnica v budúcnosti zisk, 
aby bola aj nejaká vízia do budúcnosti, lebo z čoho sa bude platiť ten úver.   
         MUDr. Horniaková – povedala, že pokiaľ mesto Zlaté Moravce a okolie chcú zachovať 
zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako je teraz nemocnica, tak tá nemocnica nemôže 
vytvárať vyrovnaný hospodársky rozpočet, nech je tam akýkoľvek rozpočet, nemocnica žije 
len zo zdrojov zdravotných poisťovní. Na toto bol dobrý investor, ktorý mal politické kroky 
na to, aby pre nemocnicu vybavil lepšie limity, aby zdravotné výkony boli lepšie zaplatené. 
Oni majú vypracovaný cenník platených služieb, ponúkali služby – rehabilitácie, soc. lôžka, 
ale obyvatelia tohto regiónu si nechcú platiť za ceny výkonov ako v Bratislave. Oni chceli 
napr. 2 % z dane, p. riaditeľ nebol za to, aby bol Biely špitál, do ktorého každý rok prispievali 
zamestnanci na tento rok obnovený.  
        Ing. Eckhardtová – povedala, že bývalý riaditeľ nemocnice prikázal všetkým 
zamestnancom, ktorí boli členmi pod hrozbou výpovede vystúpiť z Bieleho špitálu, tak preto 
tento rok nie je zaregistrovaný. Organizácia Biely špitál existuje ako n.o., ale nie je pre tento 
rok zaregistrovaná ako príjemca 2% daní za minulý rok. Vždy bolo vybraté okolo 20-25 tis. 
Sk každý rok, ktoré boli poskytované nemocnici.  
        Poslanec Solčiansky – navrhol, aby MUDr. Horniaková predložila MZ víziu nemocnice 
a taktiež rokovala s bankami o tom, ako získať úver, aký splátkový kalendár, podmienky 
z bánk a to čo v najkratšom čase. Potom môže k tomu zasadnúť komisia, mestská rada 
a zastupiteľstvo.  
         Poslanec Rumanko – povedal, že budova polikliniky bola predaná na účel podnikania, 
nedala sa tam klauzula ohľadom výkonov prepojených na nemocnicu, lebo sa teraz dopočul, 
že sa likvidujú röntgeny na poliklinike a je tým ohrozených 60-70 % výkonov nemocnice.  
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        Poslankyňa Vicianová – uviedla, že za to je zodpovedné bývalé vedenie nemocnice, 
ktoré napriek tomu že vedelo, že ona tam tie röntgeny chce, aj keď jej nič neplatia, ani 
elektrickú energiu nič, a dobre p. riaditeľ vedel, že ona má záujem, aby tam tie röntgeny 
nemocničné boli, sa rozhodol, že ich stiahne. Takže ona sa zabezpečila tak, aby na poliklinike 
boli röntgeny a budú tam nové, ale je to jeho vec, ona ich nevyháňala.  
        Primátorka mesta – uviedla, že bola prítomná na gremiálnej porade v nemocnici, nie raz 
tam odzneli zavádzajúce informácie, že nemocnica dopláca na to, že sú röntgeny v poliklinike 
a preto röntgeny je treba stiahnuť z polikliniky a až na jedného röntgenológa p. Kincla, 
riaditeľ neobhajoval danú situáciu. Dokonca bola obviňovaná pani doktorka, že sa mu 
vyhýba, že on chce stiahnuť tie röntgeny a ona sa vyhýba rokovaniam.  
        Poslankyňa Vicianová – povedala, že jej posledné slová boli, keď s ním bola naposledy 
v júli, že ona tie röntgeny na poliklinike chce. On to dobre vedel, aj za tú cenu, že ona bude za 
nich platiť vodu, elektriku a kúrenie – všetko, čo s prevádzkou súvisí. Ona musela mesačne 
platiť a oni jej roky neplatili nič. Aj za cenu, že ona mesačne 30 tis. Sk doplácala na röntgeny, 
tak ich tam chcela. P. riaditeľ na ňu povedal, že na ňu dopláca a že si ich berie do nemocnice, 
ale ona polikliniku nenechá bez röntgenov. 
        Primátorka mesta – uviedla, že keď o tom MUDr. Popovič hovoril na gremiálnej 
porade, tak o tom hovoril tak, ako keby nemocnica krachovala na tom, že sú röntgeny na 
poliklinike, bola pri tom aj MUDr. Horniaková. Nebolo sily, ktorá by mu bola v tom čelila. 
       Poslanec Rumanko – povedal, že on si tieto veci od zamestnancov vynucoval vyhodením 
z práce.  
       Primátorka mesta – uviedla, že riaditeľovi povedala, že tomu neverí, keď si zisťuje, kto 
komu koľko platí, že na to nemocnica dopláca. 
       Poslankyňa Uhrínová – povedala, že existuje trestnoprávna zodpovednosť.  
       Poslanec Solčiansky – navrhol, aby MUDr. Horniaková bola poverená tým, že pripraví 
do MZ návrh na čerpanie pôžičky, preverí to z viacerých bánk s výhľadom na 20 rokov čo 
najskôr, aby sa dalo o tom rokovať.  
      Primátorka mesta – predniesla návrh na riešenie problémov zadĺženia mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, kde Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť  
mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na odvrátenie 
možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu 
Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými 
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii 
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu 
v termíne najneskôr do 15.03.2010 a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu.  
Za: 13 (Dvonč, Hollý, Hritz, Petrovič, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová, Solčiansky, Hlásna, 
Klučiar, Malý, Chládek, Rumanko) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne schválilo žiadosť  mestskej 
nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na odvrátenie možných 
exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu Horniakovú pripraviť 
návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými inštitúciami najvýhodnejší 
úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii predložiť na rokovanie 
finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu v termíne najneskôr do 
15.03.2010 
        Primátorka mesta – skonštatovala, že program 45. MMZ bol vyčerpaný a ukončila 
rokovanie 45. MMZ.   
 
Návrh na uznesenie. 
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Uznesenie č. 431/2010 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
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 45. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 25.02.2010. 
 
Uznesenie č. 432/2010 
Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
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 PaedDr. Pavla Petroviča          
z 45. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 25.02.2010  
 
Uznesenie č. 433/2010 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: poslanca Ivana Malého 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslankyňu Julianu Hlásnu  
 
Uznesenie č. 434/2010 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce. 
 
Uznesenie č. 435/2010 
Novelizácia VZN č.1/2008 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o 
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návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.04.2010. 
s ch v a ľ u j e 
novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté 
Moravce s účinnosťou od 01.04.2010. 
 
Uznesenie č. 436/2010 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.2/2010  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 
mesto 
s ch v a ľ u j e 
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto 
 
Uznesenie č. 437/2010 
Doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ 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./10 f 

 zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1 

 

  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :  

1/  na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10c – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č. 
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/4 o výmere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 

3/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10e – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

4/ na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. 
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č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého 
zoznamu, 

5/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10f – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

6/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

 

 Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa  

16. 06. 2009 nasledovne : 

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11,  č. súp. 1868, pre 

 
Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú,  nar. 07. 12. 1960 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,  
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 €  

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2,  parcela KN č. 1152/4 v kultúre 

zastavaná  plocha o výmere 394 m2,  parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná  plocha o výmere 594 m2 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre  

  
Alojziu Belicovú, rod. Belicovú,  nar. 28. 05. 1958 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118,  
čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 €  

 
Martu Kunkelovú, rod. Peťkovú, nar. 06. 01. 1954 a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar. 30. 05. 1952,   

obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12,  
byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,  

čo predstavuje výmeru 14,04  m2, za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar. 01. 02. 1948 a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú,  
nar. 22. 03. 1947, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

 
Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar. 23. 09. 1963,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 

čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 
 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,  
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 – 8, č. súp. 2003 pre  
 

Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar. 09. 01. 1961, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 

byt č. 8 na  4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 € 
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Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 22. 06. 1963 a manž. Marta Matejová,  
rod. Tonkovičová, nar. 10. 12. 1966, 

obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 6 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 

čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 
 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2, 
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15,  č. súp. 2037, pre 

 
Miroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. 14. 06. 1963 a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 

nar. 7. 03. 1965,  obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. l , 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,  

čo predstavuje výmeru 14,06 m2,  za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar. 27. 06. 1973, bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
 a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, nar. 26. 04. 1975, bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej  

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 18, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 

 
Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. 14. 09. 1961 a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová,  

nar. 16. 12. 1967, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 11, 
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 

čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 
 
 
 
 

Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 13. 09. 1964, bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301/29, 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 
 

  odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76,  č. súp. 2031, pre 

 
Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. 02. 05. 1962 a manž. Ľubicu Švolíkovú, rod. Kudlatá, 

 nar. 03. 09. 1963, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 70 
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou  č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 

čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 
 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar. 20. 10. 1964,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

 
Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. 19. 01. 1979,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 76,  
byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 

čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 
 

- Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a  
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,  
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4 – 10,  č. súp. 2019, pre  

 
Petra Drgoňu, rod. Drgoňa, nar. 20. 07. 1972 a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 

nar.  14. 11. 1975, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 

čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 
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Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. 21. 10. 1966 a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 

nar. 16. 05. 1970, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 

čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 
 

 s ch v a ľ u j e  
 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ 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./10 f 

 zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1 

 

  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :  

1/  na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10c – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č. 
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/4 o výmere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 

3/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10e – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,  

4/ na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. 
č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého 
zoznamu, 

5/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./10f – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

6/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 – odpredaj pozemku – 
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

 

 Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa  

16. 06. 2009 nasledovne : 

 
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
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parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11,  č. súp. 1868, pre 

 
Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú,  nar. 07. 12. 1960 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,  
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 €  

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 

parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2,  parcela KN č. 1152/4 v kultúre 
zastavaná  plocha o výmere 394 m2,  parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná  plocha o výmere 594 m2 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre  
  

Alojziu Belicovú, rod. Belicovú,  nar. 28. 05. 1958 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118,  

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 €  
 

Martu Kunkelovú, rod. Peťkovú, nar. 06. 01. 1954 a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar. 30. 05. 1952,   
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12,  

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,  
čo predstavuje výmeru 14,04  m2, za kúpnu cenu 1,40 €  

 
Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar. 01. 02. 1948 a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú,  

nar. 22. 03. 1947, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 
byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 

čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 
 

Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar. 23. 09. 1963,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

 
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,  

parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 – 8, č. súp. 2003 pre  

 
Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar. 09. 01. 1961, 

bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 
byt č. 8 na  4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 

čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 € 
 

Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 22. 06. 1963 a manž. Marta Matejová,  
rod. Tonkovičová, nar. 10. 12. 1966, 

obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 6 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 

čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 
 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2, 
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15,  č. súp. 2037, pre 

 
Miroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. 14. 06. 1963 a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 

nar. 7. 03. 1965,  obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. l , 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,  

čo predstavuje výmeru 14,06 m2,  za kúpnu cenu 1,40 €  
 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar. 27. 06. 1973, bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
 a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, nar. 26. 04. 1975, bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej  

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 18, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 

 
Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. 14. 09. 1961 a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová,  
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nar. 16. 12. 1967, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 11, 
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 

čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 
 

Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 13. 09. 1964, bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301/29, 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 
 

  odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76,  č. súp. 2031, pre 

 
Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. 02. 05. 1962 a manž. Ľubicu Švolíkovú, rod. Kudlatá, 

 nar. 03. 09. 1963, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 70 
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou  č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 

čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 
 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar. 20. 10. 1964,  
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

 
Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. 19. 01. 1979,  

bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 76,  
byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 

čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 
 

- Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a  
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,  
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4 – 10,  č. súp. 2019, pre  

 
Petra Drgoňu, rod. Drgoňa, nar. 20. 07. 1972 a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 

nar.  14. 11. 1975, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 

čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 
 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. 21. 10. 1966 a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. 16. 05. 1970, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

 
Uznesenie č. 438/2010 
Návrh na riešenie problémov zadĺženia mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
p r e r o k o v a l o 
žiadosť  mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na 
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu 
Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými 
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii 
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu 
v termíne najneskôr do 15.03.2010 
s ch v a ľ u j e 
žiadosť  mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na 
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu 
Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými 
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inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii 
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu 
v termíne najneskôr do 15.03.2010 
 
 
 
 
 
Zlaté Moravce 25. február 2010 
    
 
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
            Ivan Hritz                                                                              PaedDr. Pavol Petrovič                                                             
 


