
 
 

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

Z á p i s n i c a  
 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
 
Dátum konania:  2.  februára  2012 
 
Ospravedlnení: PaedDr. Husár, Ing. Rumanko 
 
Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenie uznesení (mat. č.1) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 

10. Zastavenie procesu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach (mat. č.2) 

11. Potvrdenie uznesenia č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 15.12.2011 (mat. č. 3) 

12. Splynutie mestských podnikov Službyt, Technické služby a Záhradnícke služby 
(mat. č.4) 

13. Vystúpenia občanov 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Interpelácie poslancov 
17. Schválenie uznesenia 
18. Záver 

 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 02. februára 2012 o 15,00 h.. Ďalej skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  



 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 12. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva konanom dňa 02. 02. 2012.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 12. zasadnutia 
MsZ zo dňa 02.02. 2012:  poslanca Hritza a poslanca Lisého. 
   
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 12. zasadnutia MsZ zo dňa 02.02.2012 sú ospravedlnení 
poslanec Husár, poslanec Rumanko a uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie:  poslanca Chládeka 
- za členov návrhovej komisie: poslanca Madolu a poslanca Klučiara 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 13 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič,    
             Šepták, Škvarenina, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 /Madola, Chládek/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. Ďalej sa opýtal, či má niekto 
pozmeňujúci návrh. 
Poslankyňa Uhrinová – podala návrh na stiahnutie bodu číslo 12 - Splynutie mestských 
podnikov Službyt, Technické služby a Záhradnícke služby, pretože tam chýba 
ekonomická analýza, stanovisko hlavného kontrolóra a diskusia poslancov.  



 
Poslanec Boršč – podal návrh na stiahnutie bodu číslo 10 - Zastavenie procesu 
transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých 
Moravciach a to z toho dôvodu, že poslanci zvolali toto Mestské zastupiteľstvo z dôvodu 
potvrdenia 3/5 väčšinou uznesenie č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 15.12.2011. Keďže predmetné uznesenie súvisí so 
schvaľovaním  transformácie Mestskej nemocnice na neziskovú organizáciu, preto by 
bolo nelogické prerokovávať navrhnutý bod na dnešnom MsZ.  
 
Poslanec Šepták – podal návrh na doplnenie programu o bod: Schválenie zastupovania  
Mesta Zlaté Moravce pri výkone práv a povinností vlastníka bytových a nebytových 
priestorov v domoch vo výkone správy mestského podniku Službyt  Zlaté Moravce, m. p. 
Dôvodom tohto návrhu je vykonané zateplenie na ul. Kalinčiakovej 6,8,10, ktoré je 
v štádiu pred odovzdaním, s tým, že podnikateľský subjekt, ktorý vykonával tieto práce 
nemal toto uhradené v stanovenej lehote podľa zmluvy a m. p. Službytu hrozí žaloba. 
Uviedol, že úver, ktorý bol prisľúbený na tento bytový dom cez ČSOB nevyšiel, tak teraz 
sa hľadá iná možnosť cez Slovenskú sporiteľňu, kde podmienkou je, aby Mesto Zlaté 
Moravce malo splnomocneného zástupcu, ktorý bude zastupovať vlastníkov tých 
bytových domov, ktoré sa rozhodli pre rekonštrukciu. Na Kalinčiakovej ulici je 72 bytov 
z toho 24 bytov je vo vlastníctve mesta, čiže  mesto vystupuje ako vlastník a preto treba 
zástupcu pri rozhodovaní  o výške úveru, vo veci financovania, o rozhodovaní vo veci 
rekonštrukcie. Je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo tento návrh. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh o doplnenie bodu, ktorý by mal nasledovať po čísle 11 - 
Návrh na schválenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a 
nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
Uviedol, že v mailovej podobe bol tento návrh zaslaný poslancom aj právnikovi Mesta 
Zlaté Moravce.  
 
JUDr. Vozárová – pripomienkovala návrh poslanca Boršča a uviedla dôvody zaradenia 
tohto bodu na rokovanie MsZ. Podľa nej nevidí toto ako nelogický krok, ale práve preto, 
že sa  transformácia nemocnice riešila ešte v minulom roku, kedy bola platná iná právna 
úprava, považovali za potrebné informovať Mestské zastupiteľstvo o zmene právnej 
úpravy, ktorá umožňuje nerobiť transformáciu Mestskej nemocnice a zachovať formu 
príspevkovej organizácie, čo bolo dôvodom predloženia tohto návrhu. 
 
Prednosta MsÚ – k návrhu poslanca Galabu uviedol, že zmluva bola zaslaná emailom 
len dnes na Mestský úrad a z dôvodu, že je to nakladanie s majetkom mesta, mali by sa 
k tomu vyjadriť aj príslušné komisie a bolo by vhodné, aby to prešlo príslušným 
legislatívnym procesom. 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že nájomnú zmluvu v rýchlosti prešla a čo bude ju zaujímať 
je, že akým spôsobom chceme prenajať tento majetok, lebo žiadny zo spôsobov, ktorý 
zákon stanovuje (verejno-obchodná súťaž, dražba, prípad osobitného zreteľa) zatiaľ nebol 
žiadny spôsob započatý.    
 



Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslankyne Uhrinovej  
Za: 12 /Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský/ 
Proti: 1   /Škvarenina/ 
Zdržali sa: 2 /Babocká, Lisý/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený program bol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Boršča  
Za: 11 /Dubajová, Galaba, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Lisý/ 
Proti: 3  / Babocká, Hritz, Škvarenina/ 
Zdržali sa: 1 /Klučiar/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený program bol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Šeptáka 
Za: 15 /Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Škvarenina, Babocká, Lisý/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený program bol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Galabu 
Za: 12 /Dubajová, Galaba, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Škvarenina, Lisý/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 /Klučiar, Babocká, Hritz/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený program bol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich  návrhov  
 
Za: 15  /Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Škvarenina, Babocká, Lisý/ 
 Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - poprosil overovateľov 11. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
Poslankyňa Uhrinová - sa vyjadrila, že zápisnicu si prečítala a na znak súhlasu ju 
podpísala. 
 
Poslankyňa Vicianová sa vyjadrila, že všetky skutočnosti z MsZ boli uvedené 
v zápisnici a na znak súhlasu ju podpísala. 
    
 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta o podanie informácie o plnení uznesení 
z 11. MsZ. 
Bc. Horvát informoval, že na 11. MsZ konanom dňa 15.12.2011 a 19.12.2011 bolo 
prijatých 44 uznesení + 1 nepodpísané z 10. MsZ, splnených bolo 17, v riešení 26 a 1 
uznesenie nebolo podpísané. 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ  a na iné 
interpelácie bolo odpovedané písomne a požiadal poslancov Chládeka, Šeptáka a Galabu 
aby sa v zmysle rokovacieho poriadku vyjadrili, či považujú odpovede na interpelácie za 
uspokojivé.  
Poslanec Chládek – uviedol, že odpoveď na interpeláciu týkajúcu sa kosenia parku od 
vedenia Technických služieb dostal, ale  aj napriek tomu, že aj pán primátor priznal, že 
cena bola vysoká dôsledky neboli vyvodené. 
Druhá interpelácia, ktorá bola na pána prednostu MsÚ, týkajúca sa zverejňovania 
všetkých materiálov, ktoré dostávajú poslanci pred MsZ, aby boli zverejnené na webovej 
stránke mesta,  zatiaľ  nebola zrealizovaná. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že hneď do týždňa bola na stránke mesta vytvorená kolonka 
kde materiály k MsZ sú zverejňované.  
Poslanec Galaba – uviedol, že odpoveď na svoju interpeláciu týkajúcu sa uzatvorenia 
zmlúv medzi Mestom Zlaté Moravce a  JUDr. Ing. Cimrákom a medzi Mestom Zlaté 
Moravce a  pánom Sivčákom  dostal, za odpoveď ďakuje. 
Poslanec Šepták - uviedol, že jeho interpelácia sa týkala fakturácie dupľovanej DPH na 
základe objednávok  v Mestskej nemocnici a v Technických službách. Od vedenia  
mestského podniku Technické služby odpoveď na interpeláciu dostal, s ktorou nie je 
absolútne  spokojný.  Nebolo tam revelantné zdôvodnenie, k odpovedi bolo pripojené 
upozornenie od firmy Profinity Invest, ktorá upozorňovala, že v predmetnej objednávke 
nebola uvedená cena v súlade s ich ponukou a zaslanie faktúry v zmysle ich dohody. 
Voči tomuto mal výhrady a opýtal sa ako sa eviduje pošta, lebo ten list je bez 



akéhokoľvek dátumu a nie je zaevidovaný na Technických službách. Uviedol, že takýto 
list neobsahuje žiadne znaky, ktoré by preukazovali, že takéto upozornenie bolo po 
objednávke doručené na Technické služby. Uviedol, že od vedenia Mestskej nemocnice 
odpoveď nedostal, takže k tomu sa nemôže vyjadriť. 
Ďalej sa vyjadril, že čo sa týka jeho oznámenia zamestnávateľovi Mesta Zlaté Moravce, 
kde upozornil na porušenie povinnosti zamestnanca pána Michala Grujbára, ktorý je 
štatutárny orgánom Mestskej nemocnice, ktorý je aj zároveň konateľom obchodnej 
spoločnosti Profinity Invest, čo sa nezlučuje s výkonom práce vo verejnom záujme. Toto 
sú veci, ktoré sú jednoznačne v rozpore so zákonom. Uviedol, že od mesta dostal 
odpoveď, že Michal Grujbár s účinnosťou od 12.9.2011 bol poverený primátorom za 
riaditeľa p.o. Mestská nemocnica. Z písomného vyjadrenia pána Grujbára vyplýva, že 
pán Grujbár 28.9.2011 písomne oznámil spoločnosti Profinity Invest , že sa ku dňu 
30.9.2011 vzdáva funkcie konateľa uvedenej spoločnosti. Skonštatoval , že pán Grujbár 
nekonal spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov, pretože pán Grujbár 
je jediný spoločník a jediný štatutárny zástupca tejto spoločnosti. To znamená, že napísal 
sám sebe, že sa vzdáva konateľstva a tým to bolo pre neho splnené a bolo to splnené aj 
voči zamestnávateľovi, ktorý v odpovedi skonštatoval, že má za to, že si splnil svoju 
povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona a nemá dosah na to, aby spoločnosť konala 
a plnila povinnosti tak, aby bol podaný návrh na zápis zmeny do obchodného registra. 
O výsledku konania je oboznámený, ale prijaté opatrenia mu akosi chýbajú, 
zamestnávateľ neprijal opatrenia na zmenu protiprávneho stavu, ktorý stále pretrváva.  
JUDr. Vozárová – uviedla keďže zamestnávateľ nezistil porušenie zákona nemohol 
prijať opatrenia. 
Mgr. Šepták – vysvetlil jeho právny pohľad na toto zdôvodnenie, lebo ak on sám sebe 
napísal, že sa vzdáva a nič ďalej sa nekonalo v zmysle zákona. On ako spoločník 
vykonáva aj funkciu valného zhromaždenia, to znamená, že ak valné zhromaždenie 
nerozhodlo t.j. pán Grujbár do 28.9.2011 od 29.8.2011 do troch mesiacov a teda zákonné 
vzdanie sa  účinné od prvého dňa  uplynutia tejto lehoty. To znamená, že od  29.12.2011 
všetky úkony, ktoré pán Grujbár urobil v zastúpení Profinity Invest by mali byť neplatné. 
Zakladá to samozrejme aj podmienku na zrušenie spoločnosti v zmysle § 68 obchodného 
zákonníka. Zaujímalo ho či vzdanie sa konateľstva má aj zamestnávateľ a či bolo uložené 
aj do listín v obchodnom registri. Predpokladá, že odpovede na interpelácie obdrží na 
najbližšom MsZ. 
Michal Grujbár – uviedol, že môže odpovedať ústne, že v najbližšej dobe bude 
k dispozícii aktualizovaný  list z obchodného registra, nakoľko je to už na súde. Budú 
tam aj dátumy s účinnosťami a budú si to môcť overiť.  
Hlavný kontrolór – Čo sa týka interpelácie týkajúcej sa kosenia tú preveruje a budúci 
týždeň s výsledkom budú oboznámený aj poslanci MsZ. Kontroluje a preveruje  aj 
interpeláciu zdupľovanej DPH, kde o výsledku bude tiež informovať MsZ. Uviedol, že 
chce upozorniť, že do 30 dní po vymenovaní vedúceho, alebo riadiaceho pracovníka je  
povinnosť podať daňové priznanie.  
 
 
 
 
 



K bodu 10/ 
Potvrdenie uznesenia č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 15.12.2011 
 
Primátor mesta – uviedol, že nemocnica v Zlatých Moravciach ako príspevková 
organizácia svojou činnosťou dokázala, že je životaschopná pod priamym vedením 
mesta. Dôkazom toho je aj vyrovnané hospodárenie v rokoch 2010 a 2011 ako aj dobrá 
východisková základňa pre rok 2012. To znamená, že netreba hľadať experimenty, ktoré 
nie sú v nej odskúšané. Novela zákona od 1.1.2012 umožňuje, aby fungovanie nemocnice 
v Zlatých Moravciach bolo aj naďalej ako príspevková organizácia. Mesto Zlaté Moravce 
v zmysle uvedenej novely nebude ani sankcionované. Ďalej uviedol, že trvá na tom 
a doporučuje MsZ, aby nemocnica fungovala tak ako funguje do roku 2014. 
Otvoril diskusiu a požiadal pána Grujbára povereného riadením Mestskej nemocnice, aby 
sa vyjadril k tejto téme a podal bližšie informácie. 
Michal Grujbár – uviedol, bližšie informácie týkajúce sa nemocnice : 
Nemocnica má podpísanú dohodu o vyplatení všetkých pohľadávok voči VšZP počas 1. 
polroka 2012 zo strany nemocnice a poisťovne nezazmluvňujú žiadne nové subjekty 
a znižujú náklady na poskytovanie ZS o 3 % a to ani po zrušení existujúceho subjektu, 
pričom nie je možný prechod práv na novú neziskovú organizáciu, prípadne inú právnu 
formu. 
Nemocnica  príspevková organizácia je na základe rozhodnutia MZ SR subjektom 
hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii od 1.1.2010 To 
znamená, že nemocnica musí nepretržite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie -
zabezpečiť lôžkový fond pre príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, 
hasičského zboru a záchranných zborov. Nemocnica zabezpečuje požiadavky na tvorbu 
mobilizačných rezerv. Pri vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového 
stavu a vypovedaní vojny zvoláva krízový štáb a zabezpečuje opatrenia na distribúciu 
energií a dodávky životne dôležitých výrobkov alebo tovarov.  
V roku 2011 sa podarilo napriek výpadku príjmov zo zrušeného ODCH vo výške 218 tis. 
€ skončiť s mierne kladným hospodárskym výsledkom. Ďalej sa podarilo uzatvoriť 
zmluvy na dodávku energií s úsporou vyše 25%. Momentálne je nemocnica v rokovaní 
s Nadáciou Ekofond SPP o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu tepelného hospodárstva 
(jedná sa o zveľadenie mestského majetku). 
Čo sa týka zákona je schválený zákon o platoch zdravotných sestier, navýšenie miezd od 
1.4.2012 a úprava platov lekárov od 1.7.2012. 
Národná rada SR novelizáciou zákona o poskytovateľoch ZS posunula termín 
transformácie príspevkových organizácií a nemocníc do konca roka 2014. Účinnosť tejto 
novely je od 31.12.2011. Podľa VZN o dotáciách schváleného na poslednom 
zastupiteľstve nebude možné poskytnúť neziskovej organizácii akúkoľvek dotáciu alebo 
príspevok nakoľko žiadosti o dotácie sa podávajú do konca februára, pričom nezisková 
organizácia vznikne až zápisom do registra. Podľa zákona mesto nemôže poskytovať 
dotácie a príspevky právnickým osobám na úhradu ich režijných nákladov, môže 
poskytovať iba účelovo viazané dotácie na konkrétny účel. 
Za posledného pol roka sa podarilo úspešne znížiť prevádzkové náklady, je možný nákup 
novej techniky bez príspevku mesta a je plánované pokračovať v náraste miezd 
zamestnancom nemocnice. 



Poslanec Galaba – k potvrdeniu uznesenia č. 198/2011 , ktoré pán primátor pozastavil 
boli dôvody, ku ktorým by sa chcel vyjadriť a citoval dôvody pozastavenia: Nakoľko za 
členku správnej rady bola Mestským zastupiteľstvom zvolená Pharm. Dr. Ivona 
Vicianová, ktorá vo vlastnom mene podniká v rovnakom predmetne ako uvádza 
schválená listina pre novovzniknutú neziskovú organizáciu, je uznesenie, ktorého výkon 
týmto pozastavujem, v rozpore so zákonom. Rovnako možno mať pochybnosti o zvolení 
MUDr. Pavla Dvonča a Ing. Marty Eckhardtovej. 

a) Uviedol, že s týmto sa nestotožňuje z nasledujúcich dôvodov Pharm. Dr. Ivona 
Vicianová neporušuje zákaz konkurencie v zmysle zákona §27  o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nakoľko jej 
podnikateľská činnosť nijako nesúvisí s činnosťou neziskovej organizácie.  

b) Ďalej eventuálne porušenie zákazu konkurencie nezakladá neplatnosť uznesenia 
MsZ. 

c) Nezisková organizácia v súčasnosti ešte nevykonáva žiadnu činnosť, takže 
porušenie v tomto ustanovení dôjsť nemohlo. 

Ďalej pán primátor argumentoval § 21 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru 
roka, v ktorom zistí, že 

a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s 
odsekom 2 počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch alebo 

b) príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 3.....atď 
Ďalším argumentom bolo, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov prednosta mestského úradu nemá právomoc vykonávať 
úkony potrebné k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie do príslušného registra. 
 Uviedol, že túto skutočnosť nepopierajú avšak poukazujú na ustanovenie § 17 
predmetného zákona v zmysle ktorého je v obci zriadená funkcia prednostu obecného 
úradu a obecný úrad vedie  a jeho prácu naplňuje prednosta. Mestské zastupiteľstvo 
predmetným uznesením uložilo predmetným uznesením uložilo prednostovi MsÚ Mesta 
Zlaté Moravce, aby vykonal všetky úkony potrebné k podaniu na zápis neziskovej 
organizácie do príslušného registra a to do 5 dní právoplatnosti tohto uznesenia. To 
znamená zabezpečiť všetky formálne náležitosti k podaniu návrhu na zápis neziskovej 
organizácii a to v rozsahu svojich kompetencii v zmysle zákona o obecnom zriadení. Je 
nespochybniteľné a to ani nebolo zmyslom uznesenia, že od prednostu sa nevyžadovali 
žiadne právne úkony zaväzujúce mesto, ale iba uskutočnenie formálno-právnych úkonov.  
Uviedol, že tieto dôvody si dali zanalizovať ich  právnikom a preto 18.1.2012 dali 
žiadosť na MsÚ o zvolanie tohto zastupiteľstva, ktoré sa dnes koná. To je teda 
zdôvodnenie potvrdenia tohto uznesenia. Ďalej uviedol, to čo bolo prečítané z úst 
primátora aj to čo bolo argumentované pánom Grujbárom môžeme akceptovať aj 
nemusíme akceptovať a naozaj by sa mali prestať hrať na slepú babu a povedať si pravdu. 
Celý tento spor možno ani nie je či je príspevková organizácia, nezisková organizácia, 
všetci dobre vieme, že bez príspevku Mesta Zlaté Moravce nech je to akoukoľvek formou 
by nemohla fungovať. Druhý fakt – možno tu nejde ani o tú formu ako možno o nejaké 
osoby. Uviedol, že je na primátorovi, akým spôsobom bude postupovať ďalej, vraj 
sledujú jeho kroky a rozhodnutia. Aká forma bude nemocnice v Zlatých Moravciach je na 
tebe. 



Primátor mesta – uviedol, že aká forma nemocnice bude je na poslancoch, on už svoj 
názor k tomu povedal. Ak dnes odsúhlasíte, že to nebude Mestská nemocnica je to maslo 
na hlavách poslancov. Ich odsúdi celé obyvateľstvo Zlatých Moraviec, že  znivočili túto 
nemocnicu, ktorá sa chránila ako oko v hlave. Uviedol, že teraz nám štát dáva možnosť 
pokračovať v tejto snahe a mesto vytvára maximálne úsilie, aby sa zachovala táto 
nemocnica. Uviedol, že nemajú brať  jeho na zodpovednosť, teraz budú hlasovať oni. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom poslaneckom návrhu: 
 
Za: 12   /Dubajová, Galaba, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Lisý/ 
Proti: 3 /Hritz, Škvarenina, Babocká/ 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu11/ 
Schválenie zastupovania  Mesta Zlaté Moravce pri výkone práv a povinností 
vlastníka bytových a nebytových priestorov v domoch vo výkone správy mestského 
podniku Službyt  Zlaté Moravce, m. p. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Šepták –uviedol bližšie informácie k návrhu na zastupovanie Mesta Zlaté 
Moravce na výkon práv a povinností vlastníka bytov a nebytových priestorov v bytových 
domoch vo výkone správy mestského podniku Službyt Zl. Moravce, m.p. a uviedol 
dôvody prečo je potrebné, aby primátor mesta Ing. Petra Lednár CSc., splnomocnil 
riaditeľa mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, m. p., v plnom rozsahu zastupovať 
mesto Zlaté Moravce ako vlastníka bytov a nebytových priestorov, podielového 
spoluvlastníka spoločných častí a spoločných zariadení  domu a pozemkov pri výkone 
práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a to v súvislosti s výkonom 
hlasovacích práv na schôdzi vlastníkov bytov  a nebytových priestorov vo všetkých 
bytových domoch, v ktorých sa nachádzajú byty a nebytové priestory vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce.  
Poslanec Lisý – uviedol, že nerozumie z akého dôvodu by teraz na MsZ sa malo 
rozhodovať o určení zástupcu mesta. Opýtal sa, že kto podpísal faktúru, veď tam sú 
nejaké práva a povinnosti, ktoré treba pomenovať a nie teraz na MsZ rozhodovať za 
koho, za čo?? 
Mgr. Sendlai – uviedol, že mesto pokiaľ sa rozhodlo, že si ponechá tých 24 bytov, tak 
podľa zákona 182 o bytoch sa musí prispôsobiť väčšine a nadpolovičná väčšina schválila 
zateplenie tohto bytového domu, v ktorom Mesto Zlaté Moravce vlastní 24 bytov, z toho 
dôvodu mesto vymenilo aj všetky okná. Ďalej uviedol, že mesto si neberie úver, ale 
mesto bude len mesačne prispievať do fondu opráv čo robí mesačne 364 €.  
Poslanec Boršč – uviedol, že súhlasí s tým čo uviedol pán Sendlai, s tým že banky 
naozaj vyžadujú veľké množstvo podkladov ako napr. zmluvu s dodávateľom, ktorý bude 
vykonávať to dielo. 



Poslanec Lisý  - uviedol, že keď je raz mesto vlastníkom 24 bytov pred podpisovaním 
zmluvy mal o tom vedieť primátor a Mestské zastupiteľstvo.  
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že na poslednej komisii odporučili posunúť toto  na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva. Je to len formálna stránka kde mesto musí určiť 
svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať na bytových schôdzach pri rozhodovaní. 
Hlavný kontrolór – uviedol, že aj napriek tomu, že ide formálnu stránku uvedené musí 
schváliť MsZ, z dôvodu, že mesto si na seba berie časť úveru na 24 bytov. Úver si 
nemôže brať mestský podnik, úver si berie mesto a riaditeľ mestského podniku musí 
predložiť, že koľko si berie mesto úver za 24 bytov a akým spôsobom to bude splácať. 
Má takú informáciu, že by to malo byť 84 tis. Eur. Dneska sa môže schváliť určenie toho 
zástupcu, ale keď sa bude jednať o prevzatie dlhu na mesto musí to schváliť MsZ. Čo je 
ďalší problém, lebo on musí dávať informácie na Ministerstvo financií ohľadne dlhu 
mesta. Dlh mesta keď si zoberieme na štvorlístok nám už robí 56,73%. My môžeme mať 
60% z príjmov mesta v minulom roku. Podľa jeho výpočtov to vychádza, ale treba to 
vypočítať, aby sa neprekročilo 60 % dlhodobého zaťaženia Mesta Zlaté Moravce.  
Poslankyňa Vicianová – sa opýtala, či sa mesto zmestí do tohto limitu v prípade 
schválenia pôžičky na tieto byty. 
Hlavný kontrolór – uviedol, že s týmto úverom mesto nepresiahne spomínaných 60%. 
Prednosta MsÚ – uviedol poznámku, že do celkovej úverovej zaťaženosti mesta nespadá 
pôžička štvorlístok . 
Mgr. Sendlai – ešte raz pripomenul, že mesto si týmto neberie úver, mesto sa len 
zaväzuje, že bude do fondu opráv prispievať 365 € mesačne. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14  /Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Škvarenina, Babocká / 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 / Lisý / 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 12/ 
Návrh nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a 
nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
 
Primátor mesta odovzdal slovo poslancovi Galabovi. 
Poslanec Galaba – uviedol, že na základe toho, že bolo potvrdené uznesenie 198/2011 
a to, že do päť dní od platnosti uznesenia je n. o. zodpovedná požiadať o licenciu a veci 
s tým súvisiace, n. o.. musí predložiť v rámci získania licencie kde bude svoju činnosť 
vykonávať. To znamená, že musí priestory vlastniť, alebo mať prenajaté priestory na 
výkon svojej činnosti. Uviedol, že z mesta si vyžiadal pôvodné nájomné zmluvy medzi 
Mestom Zlaté Moravce  a súčasnou Mestskou nemocnicou. Zmluva aj s dodatkami mu 
bola doručená a na tom základe vypracoval návrh tejto nájomnej zmluvy medzi mestom 
a budúcou organizáciou  jeho právnik. Uviedol, že po obsahovej stránke je zmluva 
pripravená veľmi dobre a nepredpokladá, že by v tomto návrhu zmluvy boli zásadné 
nedostatky.  



JUDr. Vozárová –sa opýtala, že či toto je len nejaký návrh, alebo podnet, aby sa 
Mestský úrad na tento návrh pozrel a pripravil na schválenie návrh nájomnej zmluvy, 
lebo tomu nerozumie, lebo tým, že tento návrh neprešiel procesom, ktorý stanovuje 
zákon o majetku obci o nakladaní s majetkom, tak v takomto štádiu nie je možné 
hlasovať a prijať uznesenie. Takže chápe to tak, že je si vedomí tohto a dáva len podnet.  
Poslanec Galaba – uviedol, že je to zámer na schválenie návrhu nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. 
Korca n.o. Uviedol, že JUDr. Vozárová je kompetentný pracovník mesta, aby pripravil 
takú nájomnú zmluvu, aby to bolo v súlade so zákonom. 
 
Prebehla diskusia medzi poslancami, vedením mesta a JUDr. Vozárovou, či by sa malo 
hlasovať o uvedenom bode, alebo uvedené zobrať len na vedomie ako informáciu, ako 
i o možnostiach, ktoré by boli zákonné. Záverom tejto diskusie bolo, že poslanec Galaba 
stiahol svoj návrh a dohodli sa na hlasovaní o uznesení, že Mestské zastupiteľstvo 
v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 02.02.2012 berie na 
vedomie  predložený poslanecký návrh týkajúci sa  nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. 
Korca n.o.  a ukladá Mestskému úradu pripraviť a realizovať kroky potrebné k prenajatiu 
mestského majetku Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca n.o., v zmysle 
predloženého návrhu nájomnej zmluvy. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom poslaneckom návrhu: 
 
Za: 14   /Dubajová, Galaba, Klučiar, Madola, Petrovič, Chládek,    
             Šepták, Boršč,  Uhrinová, Vicianová, Záchenský, Lisý, Hritz, Škvarenina/ 
Proti: 0  
Zdržali sa: 1   /Babocká/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 13/ 
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pre Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo. Súčasne upozornil, že každému občanovi je stanovený 
limit 5 minút.  
O slovo sa prihlásila Eva Mihálková, ktorá vyjadrila znepokojenie a nespokojnosť so 
situáciou, ktorá vznikla v obytnej štvrti „Ďatelinisko“. V uvedenej lokalite v bývalom 
objekte škôlky sa začala výstavba obytných domov a tento objekt sa premenil na 
búranisko. Uviedla, že od pol siedmej ráno  otriasajú rodinné domy zbíjačky, nákladné 
autá, narušujú statiku a znečisťujú cesty. V tejto oblasti bývajú hlavne starší a chorí ľudia 
aj so ZŤP, na ktorých sa podľa nej neberie ohľad. Nevie kto toto schválil a povolil, 
Mestské zastupiteľstvo, primátor, či kto? Požiadala primátora mesta, aby bránil ich práva 
a pozastavil túto stavbu.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že MsZ nemá nič spoločné s výstavbou na Ďatelinisku. 
Poslanec Chládek – predseda výboru mestskej časti, pod ktorú táto lokalita patrí sa 



vyjadril, že k tomuto bolo vydané stanovisko, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
sa nerokovalo o danej veci a požiadal vedúceho oddelenia výstavby pána Nociara nech sa 
vyjadrí, či bolo vydané stavebné rozhodnutie. 
Bc. Štefan Nociar – sa vyjadril, že Mesto Zlaté Moravce nevydalo ani územné ani 
stavebné rozhodnutie.  
K uvedenej problematike svoje rozhorčenie a nesúhlas vyjadrili aj ďalší občania Zlatých 
Moraviec - pán Mihalko, pani Jahnová. 
Primátor mesta – požiadal občanov, aby  na druhý deň prišli na Mestský úrad na 
pracovné stretnutie s ním a vedúcimi Bc. Nociarom a Ing. Jedlovským, kde spolu 
rozoberú túto tému. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že pokiaľ bude potvrdené, že investor stavia v rozpore zo 
zákonom  bude stavba pozastavená. 
 
 
K bodu 14/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  
Poslanec Boršč – dal do pozornosti, že na rýchlostnej ceste R1, keď chce niekto odbočiť 
musí dosť zachádzať. Uviedol, že bolo by dobré, keby mestský úrad oslovil 
kompetentných či by sa nedala umiestniť smerová tabuľa na Zlaté Moravce ako je smer 
na Čaradice. 
Primátor mesta – uviedol, že je podobného názoru a určite osloví kompetentných ľudí. 
Poslanec Chládek – oslovil prítomných , tým, že v tomto roku sa oslávi 150. výročie 
príchodu významnej osobnosti Janka Kráľa do nášho mesta(25.2.1862), ktorý tu žil po 
celý zbytok života. Uviedol, že pri tejto príležitosti by chcel poprosiť poslancov 
o schválenie finančných prostriedkov na pomoc pri vydaní  knihy (románu) o Jankovi 
Kráľovi, ktorú napísal občan Zlatých Moraviec doktor Reháček a mala by byť pokrstená 
na slávnostnej akadémii na počesť tohto výročia. Na komisii školstva, kultúry a športu 
táto záležitosť bola prejednávaná a schválená a pretože bol posunutý termín podania 
žiadosti o dotáciu do konca februára a tým pádom schválenie dotácii o ďalší mesiac na 
MsZ, preto požiadal o výnimku, či by mohli dotáciu vo výške 1000,- € schváliť 
uznesením  na dnešnom MsZ s tým, že komisia to odporučila a  finančné prostriedky na 
pomoc pri vydaní tohto románu, ktoré potrebujú teraz, aby stihli termín slávnostnej 
akadémie 150. výročia príchodu Janka Kráľa do Zlatých Moraviec a pri tejto príležitosti 
pokrstiť knihu.  Recenzia je pripravená, Mesto Zlaté Moravce by bolo vydavateľom 
a mohlo by nakladať s touto knihou podľa vlastného uváženia. Ďalej navrhol, aby sa pri 
príležitosti tohto výročia ako aj 190. výročia narodenia Janka Kráľa premenovala ZŠ na 
Robotníckej ulici, na ktorej tiež Janko Kráľ žil premenovala na ZŠ Janka Kráľa.  
Poslanec Petrovič – uviedol, že ako predseda predmetnej komisie, ktorej sa to týka, že 
na komisii sa vyjadrili,  podporujú iniciatívu, ale aby sa postupovalo štandardnou cestou 
musí sa dať projekt na mesto, presne o čo žiadajú, musí tam byť žiadosť, recenzia od 
spisovateľov a presne čo sa chce, či spoluvydanie knihy , či len príspevok. Presne to tam 
musí byť uvedené, aby sa nerobilo tak, že my teraz niekomu hneď schválime a potom sa 
ozve ďalších desať ľudí, ktorí tiež chcú vydávať, preto sa musí postupovať podľa 
pravidiel, ale ako komisia sú k tomu naklonený. Musia sa len dodržiavať platné VZN. 



Prednosta MsÚ – navrhol uskutočniť túto dotáciu z primátorskej rezervy 
JUDr. Vozárová – uviedla, že pokiaľ si pamätá, že bolo schválené, aby primátor 
nemohol týmto disponovať, aby týmto disponovala komisia. Keďže je schválené VZN si 
vyžaduje, aby si jednotlivé subjekty podávali žiadosť do určitého dátumu 31.1.2012, ale 
myslí si, že sa môže akceptovať aj neskorší termín pokiaľ sa žiada z tej rezervy 
primátora. Myslí si, že ak by teda komisia schválila dotáciu tak, by ju aj MsZ odsúhlasilo.  
V schválenom VZN sa uložili podmienky o tú dotáciu, predsa len je to nakladanie 
s verejnými prostriedkami.  
Poslanec Chládek –uviedol, že niekto vravel, že sa posunul termín podávania žiadosti do 
konca februára a tým pádom by schvaľovanie sa posunulo na marec, čo je už pre nich 
neskoro.  
Hlavný kontrolór – uviedol, že by sa malo ísť podľa VZN a nevie kto a akým spôsobom 
posunul termín podávania žiadostí do konca februára, keď VZN hovorí, že do konca 
januára. Podľa neho je dôležité zásadné stanovisko príslušnej komisie, čiže navrhuje, aby 
sa konalo podľa VZN.   
 Po ďalšej diskusii k tejto téme, medzi poslancami a vedením mesta sa prišlo 
k záveru, že z dôvodu posunutia termínu podania žiadosti o dotáciu do konca februára 
a žiadosti, ktoré by boli podané po 31.1.2011 by sa nemohli akceptovať inak by sa 
porušilo platné VZN a dotácie by boli v rozpore s týmto VZN.  Do diskusie vstúpil  
riaditeľ m. p. Záhradnícke služby pán Tomajko a ponúkol dotáciu vo výške 1000 Eur so 
súhlasom pána primátora. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že príspevok pre Záhradnícke služby by sa mohol navýšiť 
o 1000 €.    
Poslanec Galaba - podal poslanecký návrh týkajúci sa  prípravy dodatku VZN 
o poskytovaní dotácií  a zmeny termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva plánovaného 
na deň 16.2.2012.  
Uviedol, že Mestský úrad by mal pripraviť dodatok VZN o poskytovaní dotácií 
upravujúci najmä zmenu termínu podávania žiadostí o poskytovanie dotácií a schváliť 
zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva plánovaného na deň 16.2.2012 
o 15,00 h na termín 23.2.2012 o 15,00 h. 
V priebehu rokovania v tomto bode odišla poslankyňa Uhrinová a poslanec Škvarenina. 
  
Zástupca primátora mesta – prevzal vedenie MsZ a opýta sa, či má niekto nejakú 
pripomienku k tomuto návrhu a následne dal hlasovať o predloženom poslaneckom 
návrhu. 
 
Za: 13 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Chládek, Klučiar, Lisý, Madola, Petrovič,    
             Šepták, Boršč, Vicianová, Záchenský/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 



K bodu 15/ 
Diskusia 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
K uvedenému bodu sa nikto nevyjadroval. 
 
 
K bodu 16/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – uviedol, že žiada poslancov o predloženie interpelácií. 
 
Poslanec Petrovič – interpeloval  
Pána Vargu povereného riadením Technických služieb, prečo a kto je zodpovedný 
za oneskorené odpratávanie snehu pred dvoma týždňami z mestských ciest 
a nezabezpečenie skorého odstránenia odhrnutého snehu z krajnice cesty na priechodoch 
pre chodcov, ktorý spôsoboval problémy hlavne starším občanom, mamičkám s kočíkmi 
ako aj ZŤP pri ich prechádzaní. 
 
Poslanec Chládek – interpeloval 
Pána Vargu povereného riadením Technických služieb. Uviedol, že  ulica Hollého je 
v dezolátnom stave a žiada ešte pred jej celkovou rekonštrukciou, čo najskôr aspoň 
nejaké provizórne úpravy. Zdôraznil, že jedným z dôvodov tejto situácie je aj nedávna 
rekonštrukcia susediacej - Murgašovej ulice. Uviedol, že treba odstrániť hlavne kopy 
štrku a opraviť výtlky.  
Ďalej upozornil na veľmi nebezpečný stav mostu cez Hostiansky potok, v blízkosti areálu 
VION. Uviedol, že je potrebné urobiť opatrenia, aby sa nestala nejaká tragédia, alebo 
vážny úraz pri prechode cez tento most. 
Mgr. Hatiarovú – požiadal o predloženie a prerokovanie návrhu, aby sa ZŠ Robotnícka  
premenovala na ZŠ Janka Kráľa  na zasadnutí komisie školstva, kultúry a športu. 
 
Poslanec  Lisý – interpeloval  
Bc. Nociara – žiadal o upozornenie zo strany mesta správcov ciest na križovatku na ulici 
Duklianskej, Továrenskej a Hviezdoslavovej smerom na železničnú stanicu na výtlky na 
tejto križovatke a cestách.  
 
Poslanec Boršč – interpeloval  
Ing. Meskovú – uviedol, že sa pýta v mene Mgr. Miklošovej, ktorú zaujíma ako a či 
mesto postupuje pri vysporiadaní  pozemkov pod smetiskom, ktoré zabralo Mesto Zlaté 
Moravce, lebo doposiaľ okrem nej aj iní občania nemajú toto doriešené. 
 
Poslanec Šepták – interpeloval 
Vedenie Technických služieb – Ohľadne faktúry 85/2011 kde bolo vyplatené 1080 € za 
poskytnutie právnych služieb pánovi JUDr. Kollárovi. Požiadal o podrobný popis, aké 
práce boli vykonané, alebo čo bolo predmetom týchto právnych služieb. 
Vedenie Technických služieb – požiadal o informácie týkajúce sa kvetinárstva, ktoré sa 



pripravuje v Župnom dome. Žiadal súpis prác, ktoré tam boli vykonávané a súpis 
preinvestovaných finančných prostriedkov do tejto pripravovanej predajne. 
Vedenie mesta – uviedol, že nedávno v Bratislave v Redute bol slávnostný program na 
počesť pána Ondrejku predstaviteľa firmy VION. Počas tohto programu mu niekoľko 
významných osobností ďakovalo za rozvoj a činnosť v tomto regióne, preto ho zarazilo 
keď sa dozvedel, že zo strany vedenia mesta bolo na tohto človeka podané trestné 
oznámenie. Chcel by vedieť, z akého dôvodu bolo toto trestné oznámenie podané, čo 
k tomu viedlo a čo bolo predmetom, aká bola skutková podstata. 
 
Poslanec Galaba – interpeloval 
Vedenie mesta  - Citoval schválený rokovací poriadok  čl. 6 písm. 6 . 
Vyjadril sa, že na základe tohto, by sa okrem občanov a poslancov na rokovaní MsZ  
mali zúčastniť riaditelia mestských podnikov, vedúci jednotlivých oddelení a osoby, 
ktoré sú pri rokovaní potrebné. Preto sa opýtal  na dôvody neúčasti na dnešnom rokovaní 
osôb, ktoré mali byť prítomné a aj do budúcna žiada o vyjadrenie sa k dôvodom neúčasti 
jednotlivých osôb. 
  
K bodu 17/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Chládek -uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania z 12. MsZ  konaného dňa 02. 02. 2012  boli premietané a schválené Mestským 
zastupiteľstvom a prečítal jednotlivé uznesenia, ktoré boli postupne schvaľované. 
 

Uznesenie č. 237/2012  
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
02.02.2012 
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 Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 12.zasadnutí MZ 
konanom dňa 02.02.2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
          primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 



 
 

Uznesenie č. 238/2012  
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
02.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza  a p. poslanca Ing. Petra Lisého 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
 
 

           Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 

 
Uznesenie č. 239/2012  

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 02.02.2012 

 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
02.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ľudovíta Chládeka ,  za členov: p. poslanca 
Ivana Madolu a p. poslanca Vladimíra Klučiara 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 

 
          Ing. Peter Lednár, CSc. 

              primátor mesta 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 



 
 

Uznesenie č. 240/2012 – potvrdenie uznesenia č.198/2011 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
 

Potvrdenie uznesenia č. 198 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
02.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 
198/2011 z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorým  
z r u š u j e 
príspevkovú organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce ako 
zriaďovateľ tejto príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky 
a pohľadávky zrušenej organizácie. 
p o v e r u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 
úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie a podanie návrhu na 
zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. do 
príslušného registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto 
uznesenia. 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce  , aby vykonal všetky úkony potrebné 
k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. do príslušného registra, a to v lehote  5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
s ch v a ľ u j e 
založenie neziskovej organizácie  Mestská nemocnica prof. Dr.Rudolfa Korca n.o., so 
sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce zmysle zákona č.213/1997Z.z.o 
neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších 
predpisov. 
vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR.“ 
p o t v r dz u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach č. 198/2011 z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, 
ktorým 
„z r u š u j e 
príspevkovú organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce ako 
zriaďovateľ tejto príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky 
a pohľadávky zrušenej organizácie. 
p o v e r u j e 



primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 
úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie a podanie návrhu na 
zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. do 
príslušného registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto 
uznesenia. 
 
 
 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce  , aby vykonal všetky úkony potrebné 
k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. do príslušného registra, a to v lehote  5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
s ch v a ľ u j e 
založenie neziskovej organizácie  Mestská nemocnica prof. Dr.Rudolfa Korca n.o., so 
sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce zmysle zákona č.213/1997Z.z.o 
neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších 
predpisov. 
vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR.“ 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 241/2012  
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
 

Schválenie zastupovania  Mesta Zlaté Moravce pri výkone práv a povinností 
vlastníka bytových a nebytových priestorov v domoch vo výkone správy mestského 
podniku Službyt  Zlaté Moravce, m. p. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
02.02.2012 
p r  e r o k o v a l o 
návrh na zastupovanie Mesta Zlaté Moravce na výkon práv a povinností vlastníka bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch vo výkone správy mestského podniku 
Službyt Zl. Moravce, m.p. 



s ch v a ľ u j e    
aby primátor mesta Ing. Petra Lednára CSc., splnomocnil riaditeľa mestského podniku 
Službyt Zlaté Moravce, m. p., v plnom rozsahu zastupovať mesto Zlaté Moravce ako 
vlastníka bytov a nebytových priestorov, podielového spoluvlastníka spoločných častí 
a spoločných zariadení  domu a pozemkov pri výkone práv a povinností, ktoré vyplývajú 
zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a to v súvislosti s výkonom hlasovacích práv na schôdzi vlastníkov 
bytov  a nebytových priestorov vo všetkých bytových domoch, v ktorých sa nachádzajú 
byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, a to najmä na vykonávanie  
úkonov, ktoré sa týkajú: 

-          rozhodovania vo veciach obnovy a rekonštrukcie dotknutých bytových domov; 

-          rozhodovania o financovaní obnovy a rekonštrukcie týchto bytových domov, a to 
najmä:  

a)   financovanie prostredníctvom úveru na obnovu a rekonštrukciu týchto 
bytových domov poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a.s., a to až do výšky 
schvaľovaného úveru vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, maximálne 
však do výšky úveru 500.000,00 EUR na jeden takýto bytový dom 
a  "vinkulovaného" kontokorentného úveru poskytnutého Slovenskou 
sporiteľňou, a.s., a to až do výšky trojnásobku prvej mesačnej splátky Úveru, 
vrátane úrokov,  maximálne do lehoty splatnosti investičného splátkového 
úveru po splnení bankou stanovených podmienok; pričom splnomocnenec je 
v tejto súvislosti pri hlasovaní oprávnený odsúhlasiť alebo odmietnuť 
konkrétne podmienky úveru; 

b)   udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky z úveru podľa písm. a), ktoré 
bude tvoriť vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu 
v prospech financujúcej banky; 

c)   udelenie súhlasu, že príslušný správca bytového domu, prípadne spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov je oprávnený uzavrieť 
s financujúcou bankou úverovú zmluvu podľa písm. a) a zabezpečenie podľa 
písm. b), ako aj vykonávať všetky ďalšie úkony súvisiace s týmto úverom 
a zabezpečením ako aj súhlas, že mesto Zlaté Moravce poskytne správcovi  
plnú a nevyhnutnú súčinnosť pri plnení podmienok súvisiacich s úverom 
a zabezpečením podľa písm. a) a b) 

d)  udelenie súhlasu s tvorbou fondu prevádzky, údržby a opráv takým spôsobom 
a vo výške, ktorá okrem bežných platieb pokrývajúcich prevádzku, údržbu 
a bežné opravy pokryje aj alikvotnú časť splátky úveru pripadajúci na 
príslušný kalendárny mesiac počas celej doby úverového vzťahu.  

-          prípadne ďalšie úkony súvisiace s poskytnutím úveru podľa písm. a)      

 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
 



          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 242/2012  
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
 

Návrh nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a 
nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
02.02.2012 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
predložený poslanecký návrh týkajúci sa  nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto 
Zlaté Moravce a nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
u k l a d á 
mestskému úradu pripraviť a realizovať kroky potrebné k prenajatiu mestského majetku 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca n.o., v zmysle predloženého návrhu nájomnej 
zmluvy. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                          Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 
 
 

Uznesenie č. 243/2012  
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 02.02.2012 
 
Návrh na prípravu dodatku VZN o poskytovaní dotácií a zmenu termínu 
plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
02.02.2012 
prerokovalo 
predložený poslanecký návrh týkajúci sa  prípravy dodatku VZN o poskytovaní dotácií  
a zmeny termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva plánovaného na deň 16.2.2012 
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