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

Z á p i s n i c a 
 

z  46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 
Dátum konania:  15. marec 2010 
 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený  Vladimír Klučiar  
 
Neprítomní:       Viliam Rumanko 
                            Mgr. Pavel Šepták 
                            MUDr. Štefan Valkovič                             
Program: 
 
1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Predloženie vyžiadaných ponúk od bankových inštitúcii MUDr. Ninou Horniakovou 

pre možnosť čerpania úveru na zachovanie chodu Mestskej nemocnice Prof. R. Korca 
v Zlatých Moravciach, z dôvodu hroziacich exekúcií a schválenie úveru.  

 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
         Primátorka mesta privítala všetkých prítomných – poslankyne a poslancov MsZ, 
riaditeľov mestských podnikov, prednostu a právničku MsÚ, vedúcich oddelení a 
pracovníkov MsÚ, občanov mesta Zlaté Moravce. Ďalej skonštatovala, že mestské 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila Vieru Vaňovú za zapisovateľku na 
46. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 15.03.2010.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 

         Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová určila za overovateľov zápisnice z 46. 
mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 15.03.2010: p. poslanca Ing. Jána Solčianskeho a p. 
poslanca PaedDr. Pavla Petroviča. 
 
K bodu 4/ 
Voľba návrhovej komisie 
 



                                                                                                                                                                   
2 

           Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová navrhla do návrhovej komisie poslancov 
MZ nasledovne: za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrínovú a za 
členov návrhovej komisie: p. poslanca MVDr. Petra Dvonča  a p. poslankyňu Julianu Hlásnu. 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.  
Za: 15 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, 
Solčiansky, Škvarenina, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Poslanci MZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:  
predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisa Uhrinovú 
členov návrhovej komisie: p. poslanca MVDr. Petra Dvonča  a p. poslankyňu Julianu Hlásnu 
          
K bodu 5/ 
Predloženie vyžiadaných ponúk od bankových inštitúcií MUDr. Ninou Horniakovou pre 
možnosť čerpania úveru na zachovanie chodu Mestskej nemocnice Prof. R. Korca 
v Zlatých Moravciach, z dôvodu hroziacich exekúcií a schválenie úveru.  
 
         Primátorka mesta – odovzdala slovo riaditeľke nemocnice MUDr. Horniakovej. 
         MUDr. Horniaková – uviedla, že tak ako sa dohodli, do 15.3. oslovili viacero bánk. 
Prečítala správu, ktorú poslanci predtým dostali: 
Bolo oslovených 7 bánk za účelom poskytnutia úveru pre mesto Zlaté Moravce s cieľom 
vyriešiť dlhy Mestskej nemocnice. Oslovené boli nasledovné banky: 
VÚB, SLSP, Tatrabanka, OTP banka, ČSOB, DEXIA, UNICREDIT 
Text oslovenia bánk: 
„Dobrý deň prajem, poprosil by som Vás o vypracovanie indikatívnej nezáväznej ponuky na 
úver pre mesto Zlaté Moravce. 
Doba splatnosti 30 rokov resp. maximálna doba akú Vaša banka poskytuje. 
Výška úveru 30 mil., 40 mil, 50 mil. SKK v prepočte na EUR . 
Účel úveru poskytnutie peňazí svojej príspevkovej organizácii: Mestskej nemocnici Zlaté 
Moravce na oddlženie nemocnice. 
Ak by sa Vám nedala vypracovať indikatívna ponuka, kvôli nedostatku informácií, tak by 
som poprosil aspoň základné informácie o úvere pre mesto t.j.: 
max. lehota splatnosti úveru 
úrokové sadzby - konštrukcia sadzby a rozpätie marže 
požadované zabezpečenie 
minimálne podklady potrebné k schváleniu úveru 
poplatky spojené s úverom 
vyjadrenie sa k účelu úveru 
možnosť odkladu splátok 
Ak by bolo možné tieto informácie by som potreboval do 05.03.2010“ 
Odpovedali všetky banky: 
2 banky predložili indikatívnu cenovú ponuku (Tatrabanka, DEXIA) 
1 banka – sa vyjadrila, že nevie poskytnúť taký úver s takým účelom pre mesto (ČSOB) 
1 banka – mala výhrady voči účelu úveru, úver na iný účel by vedela predstaviť (VÚB) 
3 banky si vyžiadali ďalšie podklady na doplnenie. 
5 bankám bola dňa 09.03.2010 predložená účtovná závierka za rok 2009 s cieľom vypracovať 
presnú ponuku (DEXIA, SLSP, UNICREDIT, OTP, Tatrabanka). 
Odpovede jednotlivých bánk na E-mail: 
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1) DEXIA – ochotná a pripravená vypracovať cenovú ponuku – predložená osobne 
10.3.2010. Banka, kde má mesto účty a aj poskytnutý úver, banka špecializujúca sa na 
komunálnu sféru. 

2) Tatrabanka – poslala e-mailom indikatívnu cenovú ponuku  
3) UNICREDIT – poslali e-mailom odpoveď, že daný úver si vedia predstaviť, poslali 

zoznam dokladov potrebných pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky a zoznam 
dokladov potrebných k schváleniu úveru 

4) SLSP – prejavila záujem o financovanie mesta – poslala zoznam dokladov potrebných 
k posúdeniu úveru 

5) OTP – prejavila záujem o financovanie a tiež predložila zoznam dokladov potrebných 
k úveru 

6) VÚB – prejavila záujem o financovanie, avšak nevie prefinancovať požadovaný účel 
úveru 

7) ČSOB – nevie prefinancovať daný účel úveru 
Odpovede jednotlivých bánk boli súčasťou prílohy predloženej poslancom MZ. 
Ponuky bánk boli spracované do tabuľky: 

 Účel úveru Úroková sadzba Max. lehota úveru zabezpečenie Odloženie splátok 
ČSOB neakceptuje      x      x        x        x   
VÚB neakceptuje Potrebujú podklady 15 rokov Potrebujú podklady      x 
UNICREDIT akceptuje Potrebujú podklady Potrebujú podklady Potrebujú podklady Potrebujú podklady 
DEXIA akceptuje Ponuka osobne Ponuka osobne Ponuka osobne Ponuka osobne 
TATRABANKA akceptuje 1M EURIBOR + 3%p.a 10 rokov Zmenka, nehnuteľnosť        x 
OTP akceptuje 3,68 – 4,33 p.a. 20 – 30 rokov Zmenka, nehnuteľnosť Dohoda 
SLSP akceptuje Potrebujú podklady 20 rokov Potrebujú podklady Do 2 rokov 

 
Najvýhodnejšie ponuky boli z Tatrabanky a z Dexiabanky. Najlepšia ponuka jednoznačne 
vyplynula z Dexiabanky. Predložený bol aj – Model splátkového kalendára pre mesto Zlaté 
Moravce. I. čerpanie úveru do 29.4.2010: 600 000,00 EUR ďalšie čerpanie úveru mesačne do 
31.12.2010 cca 91 250,00 EUR 
výška úveru 1.330.000,00 EUR 1.330.000,00 EUR 
splatnosť úveru 15 rokov 20 rokov 
I. splátka úveru 25.5.2011 25.5.2011 
výška mesačnej splátky istiny 7.920,00 EUR 5.840,00 EUR 
úroky spolu 169.980,34 EUR 224.122,26 EUR 
Dexia banka ponúka najnižšiu úrokovú sadzbu, ak sa schváli 1M, 3M, 6M, 12M EURIBOR, 
tak úroková sadzba sa pohybuje od 1,61 % do 2,4 %. Tatrabanka nám poskytla úrok najnižší 
na 3,006 % úveru. Dexiabanka nepožaduje žiadne zabezpečenie, Tatrabanka požaduje 
zabezpečenie zmenkou a nehnuteľnosťou. Oddlženie splátok – Dexiabanka ročné, Tatra 
banka sa nevyjadrila.  
MUDr. Horniaková uviedla, že z ich pohľadu je najvýhodnejšia ponuka z Dexiabanky. Je 
potrebné sa rozhodnúť, či bude splatnosť úveru 15 alebo 20 rokov a podľa ktorej úrokovej 
sadzby sa dohodnú úrokové sadzby a marže p.a., ale najvýhodnejšia vychádza pri mesačnom 
EURIBOR 1,61 %.  
         Poslankyňa Hlásna – spýtala sa, dokedy to znovu vydrží nemocnici, či budú brať o pol 
roka ďalší úver.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že okrem ponuky bánk pripravili aj ďalšiu perspektívu 
nemocnice, kde sa z ich pohľadu vyjadrili k možnostiam a alternatívam ďalšej existencie, buď 
je to možnosť ako investora alebo prevádzkovanie ako mestskej nemocnice. Pri oboch je 
podstatné to, že pokiaľ sa zachová zdravotná starostlivosť v takej forme a v takej štruktúre pri 
takých limitoch ako je dnes, tak sa nemocnica bude zadlžovať. Nebude to v takej forme ako 
v roku 2008, ale zadlžovať sa bude. Pokiaľ príde investor, ktorý si politicky dokáže vylobovať 
lepšie zmluvy s poisťovňami, najmä Všeobecnou zdravotnou, tak bude lepší hospodársky 
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výsledok. Aj tak si myslí, že keď dôjde investor, dôjde k obmedzeniu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti oproti dnešnému rozsahu, ale nároky na mestský rozpočet budú 0 
EURO.   
         Poslankyňa Hlásna – povedala, že tu sa nedá čakať, treba hľadať investora. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že určite treba hľadať, lebo pokiaľ chce mesto 
nemocnicu zachovať v takej štruktúre a rozsahu ako doteraz, tak ju bude musieť stále dotovať.  
         Primátorka mesta – povedala, že aj do tohto uznesenia sa musí dostať požiadavka, aby 
aj prípadný budúci investor si prevzal na seba aj tieto dlhy a tento úver, ktorý teraz berieme. 
Náhodou by sa jej niečo stalo, aby sa nestalo potom, že ten, ktorý by bol po nej, dá nemocnicu 
bez úverového zaťaženia a mesto to bude splácať, a niekto získa nemocnicu zadarmo. Taká 
tendencia tu už bola v minulosti, že zadarmo nemocnicu na 30 rokov a dlhy by zostali na 
meste.   
         Poslanec Hollý – povedal, že už sa dalo nemocnici 40 mil. Sk, teraz ide o ďalších 30 
mil. Sk, to je 70 mil. Sk. Keď to takto ďalej pôjde, za chvíľu to bude ďalších 30 mil. Sk, to už 
bude potom 100 mil. Sk. O čom to hovoríme, mesto dotuje samé nemocnicu na úkor občanov 
mesta Zlaté Moravce.  
         Primátorka mesta – povedala, že majetok nemocnice je ďaleko väčší, ako je tento úver 
a aj to, čo sa doteraz nemocnici poskytlo. Preto si myslí, že keď by investor chcel prevziať 
nemocnicu, je povinný prevziať si na seba aj tento úver.  
         Poslanec Hollý – povedal, že keby budúci investor prevzal celý majetok, tak to má 
logiku, ale pokiaľ majetok ostáva mestu, že ho bude len spravovať, tak je to niečo iné.  
         Poslankyňa Uhrínová – povedala, že o tom sa budú baviť, keď príde investor. 
         Poslanec Malý – spýtal sa, či bolo o nemocnici rokované aj na Požitavskom regióne 
a aké sú z toho výstupy.  
         Primátorka mesta – povedala, že bola aj s MUDr. Horniakovou na porade starostov 
Požitavského regiónu, kde bol prítomný aj predseda NSK Doc. Belica, kde chcel aj so 
starostami, aby sme nemocnicu prenajali topoľčanskej nemocnici. Topoľčanskú nemocnicu 
vlastnili ľudia, kde im bola teraz vypovedaná zmluva s NSK. Títo ľudia vedeli osloviť 
starostov obcí a predsedu NSK, kde akurát oni dve vedeli o čom to je, MUDr. Horniaková na 
ňu vtedy pozerala, keď ona jediná tomu čelila, že to nie je možné. Všetci vedia, že ako to je 
v topoľčanskej a levickej nemocnici, ako sa tam hospodári, s pacientmi zaoberá a práve teraz, 
tej partií ľudí, čo chcela našu nemocnicu si prenajať, vypovedal NSK zmluvy o prenájme. 
Ona sama vtedy čelila v tomto starostom aj predsedovi NSK, teraz jej musia uznať, že dobre 
vtedy spravila, lebo by bola rovnako zatvorená naša nemocnica ako tieto dve nemocnice. Ešte 
bol riaditeľom nemocnice MUDr. Dvonč, keď bola námestníčkou Ing. Eckhardtová a potom 
aj keď ona sama bola riaditeľkou, keď prosila starostov, aby prispeli na našu nemocnicu. 
Vtedy im povedala, že by bola rada, keby sa obce združili, tu je spádová oblasť 45 000 
obyvateľov a predseda NSK jej vtedy povedal: „prosím ťa nepoznáš ich, veď to je na prosto 
jasné, že nemáš šancu dostať korunu z obcí do nemocnice“. Cez to všetko sa ona o to pokúsila 
na zasadnutí rady PRZ osloviť starostov, či by mali možnosť prispieť na chod nemocnice, 
lebo mesto dáva takmer 10 mil. Sk ročne. Starostovia jej povedali, že oni majú také problémy, 
že v noci vypínajú svetlá, neprichádza to do úvahy, nemohli by to ani na obecnom 
zastupiteľstve predniesť, lebo oni majú existenčné problémy v obciach. Hoci ona povedala 
ešte starostom, že pokiaľ by sa obce podieľali na financovaní nemocnice, mohlo by sa 
schváliť MZ aj prerozdelenie toho majetku. Starostovia jej na to povedali, aby sa o to ani 
nepokúšala, oni na to peniaze nemajú.  
         Poslanec Malý – spýtal sa, či je možné, aby potom týchto pacientov nemocnica 
neošetrila. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že lekár nemôže odmietnuť ošetriť pacienta, pokiaľ si 
ho pacient vyberie.  
         Poslanec Malý – spýtal sa, či je možné si vyžiadať priamo platbu. 
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         MUDr. Horniaková – povedala, že priamu platbu si môže nemocnica vybrať len za to, 
čo nie je preplatené zo zdravotného poistenia, pokiaľ by si od pacienta vybrali platbu za to, čo 
je hradené z verejného zdravotného poistenia, bolo by to protizákonné.  
         Poslanec Hollý – povedal, že starostovia sa o fungovaní nemocnice vyjadrujú dosť 
posmešne. 
         Poslanec Boršč – povedal, že jedine strategický investor môže zachrániť nemocnicu. 
Naposledy schválili investora pred rokom, vedia ako to dopadlo, od vtedy im to nebolo 
predložené. Pracovníci na MsÚ by mali začať robiť na podmienkach na túto verejnú súťaž.  
         Primátorka mesta – povedala, že bude potrebné osloviť potencionálych investorov, 
pokiaľ by sa niekto potencionálny našiel, tak budú prví, kto sa o tom dozvie, ale nič nebráni aj 
im aby aj poslanci a občania, pokiaľ majú možnosti, keby vedeli o niekom, že by chcel niekto 
seriózny prevádzkovať zdravotnú starostlivosť v nemocnici tak, že nemocnica zostane 
zachovaná, nebude ohrozená zdravotná starostlivosť v nemocnici, odd. budú fungovať, príp. 
by sa ešte podarilo obnoviť tak, ako teraz, že gynekologické odd. bude fungovať formou 
jednodňovej gynekológie. Majú záujem prenajať si priestory lekári, ktorí budú dochádzať do 
nemocnice a je možné, keď sa im podarí obnoviť oddelenie, obnoviť aj pôrodnicu.  
         Poslanec Boršč – povedal, že je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž. 
         Primátorka mesta – povedala, že keď tu bol p. Učník tak chcel prevziať nemocnicu bez 
dlhov najskôr a potom po funuse už aj s dlhmi vo výške 40 mil. Sk.  
         Poslankyňa Uhrínová – povedala, že by bolo dobré pripraviť im napr. do 15. a 
predložiť poslancom informáciu, ako bude ďalej nemocnica fungovať, čo všetko vieme 
spraviť, aby sa ďalej nemocnica nezadlžovala.  
         MUDr. Horniaková – povedala, že tieto veci sú v správe, ktorú teraz poslanci dostali, 
zahrnuté. 
         Poslanec Chládek – povedal, že zobrať si úver a nevedieť čo bude ďalej, je  
hazardovanie s prostriedkami občanov mesta a rozvojom mesta. V tomto meste sa už 
dlhodobejšie do infraštruktúry neinvestuje a teraz na seba berieme ešte takúto záťaž. Doc. Žák 
aj Ing. Eckhardtová im tu predkladali jedinú cestu a to je strategický investor. Do určitého 
dátumu treba pripraviť podmienky verejnej súťaže alebo výberové konanie, s podmienkami, 
ktoré boli už prijaté, p. Učník tieto podmienky spĺňal, my sme mu to aj v dobrej viere 
schválili, mal tu aj rozvojový program, ktorý doteraz nemocnica nemala. Navrhol, aby 
súčasne so chválením úveru schválili aj termín schválenia podmienok verejnej súťaže na 
strategického investora.  
         Poslanec Malý – povedal, že zákon hovorí, že obec môže na plnenie svojich úloh prijať 
návrh na svoje financovanie len ak: 
a, celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roku neprekročí 60% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka, 
b, suma bežných splátok nenávratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25% 
skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka, do celkovej sumy dlhu 
sa nezapočítava dlh z prijatia návratných zdrojov financovania a vládnych podporných 
programov. 
Ďalej navrhol, aby im boli tieto finančné zdroje predložené. Banka má túto ponuku do 30.6., 
takže ešte majú čas. 
         MUDr. Horniaková – povedala, že úver by potrebovali do konca apríla, hrozí tam 
exekúcia zo Sociálnej poisťovne a od plynárov – títo sú ochotní počkať do apríla, lebo od 
1.1.2010 nie sú zdravotníctvo a školy oslobodené od penálov, nielen od exekúcií, lebo ich 
upozornili, že k tej sume čo sú dlžní, budú priratúvať od 1.1.2010 ešte aj penále.  
         Primátorka mesta – povedala, že penále bude 1 mil. Sk. Je to iné čo ponúka banka a iné 
čo je dlh nemocnice. Do 30. apríla sa musí dlh splatiť, lebo bude ušetrené 1 mil. Sk na penále. 
         Poslanec Petrovič  – spýtal sa, že či sa pod pojmom jednodňová gynekológia rozumie aj 
zabíjanie nenarodených detí. 
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         MUDr. Horniaková – uviedla, že ako zdravotný výkon to patrí pod jednodňovú 
chirurgiu, ale jednodňovú chirurgiu bude prevádzkovať žiadateľ, ktorý žiada o prenájom 
priestorov a ako podmienku si môžu dať, že takéto výkony sa u nich robiť nebudú.  
         Primátorka mesta – povedala, že keď sa bavila s budúcimi prenajímateľmi, tak im 
povedala, že dúfa, že sa tam takéto výkony robiť nebudú.  
         Poslanec Lisý  – povedal primátorke, že na zhromaždení občanov prehlásila, že má na 
účte mesta 80 mil. Sk. 
         Primátorka mesta – uviedla, že ona tam povedala, že to je aj spolu s mestskými 
podnikmi, on ju na to tam aj vyzýval.   
         Poslanec Lisý – navrhol, aby to neboli peniaze z banky, ale z mesta, lebo sa tak 
nemocnica dostane ešte do horšej situácie ako je, tam to bude potrebné splácať. 
         Poslanec Hollý  – povedal, že to si berie mesto úver, nie nemocnica, to bude ďalší krok. 
         Poslanec Lisý  – povedal, že keď to bude mesto splácať, tak nemá k tomu čo povedať. 
         Primátorka mesta – spýtala sa poslancov, kto je za to, aby dala Ing. Lazúrovi slovo. 
Za: 15 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, 
Solčiansky, Škvarenina, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Primátorka odovzdala slovo Ing. Lazúrovi. 
         Ing. Lazúr – povedal, že za posledné dva týždne absolvoval niekoľko stretnutí s vysoko 
postavenými ľuďmi z oblasti zdravotníctva a s niektorými menežérmi. Dospel k určitým 
záverom, ktoré by tu rád prezentoval. V prvom rade je potrebné si zobrať úver, lebo musíme 
dostať nemocnicu z dlhov, s tým súhlasí. Treba si však uvedomiť, že dnešným dňom keď sa 
odhlasuje úver, sa píše čierny deň nášho mesta. Tento úver zaťaží mesto ďalším dlhom, tým 
sa zvýši aj dlh nemocnici. Súhlasí s tým, aby strategický investor prevzal tú dlžobu, ktorá 
bude už omnoho vyššia. On nám garantuje, že žiadneho investora nenájdeme. Za druhé tu boli 
dve alternatívy. Ani jedna z nich nie je dobrá pre mesto. Neexistuje alternatíva, ktorá by 
zastavila zadlžovanie nemocnice, musí to byť taká alternatíva, ktorá bude garantovať, že 
zastaví zadlžovanie. Nie je možné, že budeme na investora čakať rok a v januári sa opäť zistí, 
že dlh je znova 1 mil. EUR a vtedy bude stav taký, že mesto bude mať vyšší stav dlhov, ako je 
jeho majetok. To je absolútne neprijateľné, privedieme mesto do krachu. Je potrebné, aby sa 
s úverom odhlasovala aj alternatíva, ktorá zastaví zadlžovanie nemocnice. On navrhne takúto 
alternatívu, je nutné zmeniť právnu formu nemocnice, neexistuje, aby bola nemocnica 
mestskou organizáciou, lebo nie je možné sem dostať peniaze z rôznych iných zdrojov, lebo 
tie musia ísť cez mesto, ktoré je ako zriaďovateľ, ale tieto musia ísť do nemocnice. V takomto 
prípade je neprijateľné, aby nemocnica fungovala, musí sa zmeniť právna forma nemocnice. 
Len potom je garancia, že budú môcť podporovať nemocnicu aj obce, je to nemocnica okresu 
Zlatých Moraviec. Obce neprispievajú preto, lebo nie je možnosť z inej obce zákonným 
spôsobom prispieť. On garantuje, že tieto obce potom budú prispievať. Musia sa vytvoriť 
podmienky, aby nemocnica mohla prijímať aj z iných zdrojov. Pokiaľ je mestským majetkom, 
je to veľmi obmedzené, prakticky nemožné. Po ďalšie dlh, ktorý teraz narastie cez úver nám 
urobí škrt cez rozpočet v iných oblastiach, ak by sme chceli v budúcnosti niečo stavať, 
budeme mať problém, urobí to problém ešte aj v eurofondoch. Už teraz sme v červených 
číslach, keď je percentuálny pomer zadlženia mesta nad hranicu prijateľnosti v eurofondoch, 
tento úver nás do červených čísel určite dostane. On pôsobil v eurofondoch, kde sa hodnotila 
ekonomická časť daného žiadateľa. Hrozí to, aj keď nemá všetky čísla.  
         Ing. Šlosár – povedal k úverovému zaťaženiu mesta, že nie je pravda, čo povedal Ing. 
Lazúr, Mesto Zlaté Moravce v roku 2009 hospodárilo takto: 
Celkové príjmy za rok 2009                     6 508 782 € 
Suma dlhu k 31.12.2009                              813 873 € 
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Ročné splátky:                                       
                                      istina                      222 784 € 
                                       úrok                         25 230 € 
Spolu ročné splátky                                     248 023 € 
 
Suma dlhu menej 60 % Príjmov               3 905 082 € 
Suma splátok menej 25 % Príjmov          1 627 195 € 
 
Takže momentálne môžeme čerpať úver, kondícia mesta je na dobrej úrovni. Môžme ísť až do 
výšky 90 mil. Sk.  
         Poslanec Petrovič  – povedal, že výška penále bude vyššia, ako úroková splátka úveru. 
Ak sa úver neschváli, tak vtedy rapídne narastie zadlženosť. Skôr to spomalí zadlžovanie 
nemocnice.  
         Poslanec Škvarenina  – povedal, že úver je jeden z riadkov rozpočtu, rozpočet nemáme, 
budeme tu schvaľovať tam peniaze, tam úver a do konca volebného obdobia nebudeme mať 
rozpočet. Schválenie tohto úveru  by podmieňoval schválením rozpočtu.  
        Poslanec Lisý – povedal, že tento materiál dostali len teraz, účel úveru je napísaný ako 
reštrukturalizácia majetku mesta, modernizácia a rekonštrukcia mestského majetku. Spýtal sa, 
či je to tak predložené banke, nie je ten účel na oddlženie nemocnice? 
         Primátorka mesta – uviedla, že práve z banky navrhli túto formu.  
         JUDr. Vozárová – uviedla, že takto povedali z banky, že to bude najlepšie formulované.  
         Poslanec Lisý – povedal, že to je podvod. 
         JUDr. Vozárová – uviedla, že určite nie, lebo to tak banka navrhla v súlade s ich 
pravidlami aj našimi zákonmi.  
         Primátorka mesta – predniesla návrh: 
a) na prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) splnomocnenie primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
c) zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých 
Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 
a vyzvala poslancov na hlasovanie. 
Za: 13 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Boršč, Lisý, Petrovič, Solčiansky, Škvarenina, 
Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Chládek, Malý) 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo  
a) prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) s p l n o m o c ň u j e   primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
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c) s c h v a ľ u j e   zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca 
DrSc. v Zlatých Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) s c h v a ľ u j e uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 
         Primátorka mesta – povedala, že teraz dá hlasovať o návrhu poslanca Chládeka na 
prípravu podmienok výberového konania na investora do nemocnice.  
         Poslanec Chládek – povedal, že on navrhuje stihnúť to do 30. marca. 
         Primátorka mesta – povedala, že to musí prejsť komisiami a radou, navrhuje do 15. 
apríla. Ďalej predniesla návrh na: úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok 
výberového konania pre vstup strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010 
a vyzvala poslancov na hlasovanie o prednesenom návrhu. 
Za: 15 (Bátora, Dvonč, Hlásna, Hollý, Hritz, Chládek, Boršč, Malý, Lisý, Petrovič, 
Solčiansky, Škvarenina, Tonkovič, Uhrínová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach jednomyseľne u l o ž i l o Mestskému úradu 
pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup strategického investora do Mestskej 
nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a predloženie do Mestského 
zastupiteľstva do 15.04.2010. 
         Poslanec Petrovič  – navrhol do najbližšieho MZ dať k bodom programu aj záverečné 
účty mesta za rok 2007 až 2009 a rozpočet za rok 2010.       
         Primátorka mesta – uviedla, že súhlasí s týmto návrhom. Skonštatovala, že program 46. 
MMZ bol vyčerpaný a ukončila rokovanie 46. MMZ.   
 
Návrh na uznesenie. 
 
Uznesenie č. 439/2010 
Určenie zapisovateľky. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
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 46. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 15.03.2010. 
 
Uznesenie č. 440/2010 
Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
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 Ing. Jána Solčianskeho a  p. poslanca PaedDr. Pavla 
Petroviča z  46. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.03.2010  
 
Uznesenie č. 441/2010 
Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
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p r e r o k o v a l o 
voľbu návrhovej komisie a 
v o l í 
predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisa Uhrinovú 
členov návrhovej komisie: p. poslanca MVDr. Petra Dvonča  a p. poslankyňu Julianu Hlásnu 
 
Uznesenie č. 442/2010 
Prijatie úveru na zachovanie chodu Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. 
v Zlatých Moravciach 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.3.2010 
 
p r e r o k o v a l o  
 
návrh: 
a) na prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) splnomocnenie primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
c) zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých 
Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 
 
a) s c h v a ľ u j e 
a) prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na 1 rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) s p l n o m o c ň u j e   primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
c) s c h v a ľ u j e   zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca 
DrSc. v Zlatých Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) s c h v a ľ u j e uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 443/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
p r e r o k o v a l o 
úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup 
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a 
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010 
u k l a d á 
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úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup 
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a 
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010. 
 
 
 
 
Zlaté Moravce 15. marec 2010 
    
 
 
 
                 .............................. 
Zapísala:      Viera Vaňová 
  
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                        
   Ing. Serafína Ostrihoňová                                                                Ing. Miroslav Šlosár                                                       
           primátorka mesta                                                                          prednosta MsÚ                                                                      
 
 
 
..............................................                                                       ...............................................                                    
      Ing. Ján Solčiansky                                                                     PaedDr. Pavol Petrovič                                                             
 


