
 
 

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

Z á p i s n i c a 
 

        zo 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného  

v Kultúrnom dome Prílepy,  Zlaté Moravce 
 
                             
Ospravedlnení:  MUDr. Oto Balco, PaedDr. Dušan Husár, JUDr. PharmDr. Ivona                
                            Vicianová 
Dátum konania:  17.02..2016 o 16,00 hod.  
 
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 plnenia uznesení (mat. č.1-13MZ-2016) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Informácia o upozornení prokurátora (mat. č.2-13MZ-2016) 
11. Schválenie harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach na rok 2016 (mat. č.3-13MZ-2016) 
12. Vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce 

a Prílepy (mat. č.4-13MZ-2016) 
13. Informácie o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice (mat. č.5-13MZ-

2016) 
14. Štatút Mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-13MZ-2016) 
15. Odpolitizovanie Tekovských novín (mat. č.7-13MZ-2016) 
16. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 

(mat. č.8-13MZ-2016) 
17. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi  

QUEEN  INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREI Real Estate 
Zlaté Moravce s.r.o. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien  -  
(stavba „Obchodná galéria – Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“) 
(mat. č.9-13MZ-2016) 

18. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“) (mat. 
č.10-13MZ-2016) 

19. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („NA¬_ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS“) (mat. č.11-
13MZ-2016) 
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20. Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016  
so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných 
čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.12-13MZ-2016) 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016  
so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových 
podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.13-13MZ-2016) 

22. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská distribučná, a.s.(„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, 
TS, VNK“) (mat. č.14-13MZ-2016) 

23. Informácia o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmene 
sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu 
a voľnočasových aktivít (mat. č.15-13MZ-2016) 

24. Vystúpenia občanov 
25. Rôzne 
26. Diskusia 
27. Interpelácie poslancov 
28. Schválenie uznesenia 
29. Záver 

 
 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  privítala všetkých prítomných 
občanov mesta Zlaté Moravce, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, 
všetkých riaditeľov mestských podnikov,  riaditeľov základných škôl a materských škôl, 
vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu  na dnešnom 13. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa začína dnes, 17. februára  2016  o 16- tej hodine v kultúrnom 
dome mestskej časti Prílepy.  
  
Ďalej uviedla -zároveň mi dovoľte všetkých upozorniť, hlavne občanov, ktorí nás 
počúvajú on-line   prenosom, že  vzhľadom na obmedzené technické možnosti internetu 
a problémom s elektrickou energiou môže dôjsť k výpadkom prenosu. Audio záznam 
z priebehu Mestského zastupiteľstva bude po skončení Mestského zastupiteľstva 
zverejnený na oficiálnej stránke mesta ako aj na stránke zlatemoravce.info. Ďakujem 
všetkým za pochopenie.  
 
     
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  uviedla,  že  za zapisovateľku na 
13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného 17.02.2016  určuje Silviu Švajčíkovú. 
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  uviedla,  že za overovateľov 
zápisnice  z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 17.02.2016  určujem 
poslanca PaedDr. Petroviča a poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú. 
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K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - uviedla,  že  z 13-teho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec MUDr. Balco, PaedDr. Husár a JUDr. 
PharmDr. Ivona Vicianová. Následne požiadala Mgr. Horváta o presnú informáciu 
k účasti poslancov na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.  
 
 
Mgr. Horvát -  uviedol, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva sú prítomní všetci 
poslanci MsZ okrem ospravedlnených.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že nakoľko sú 
prítomní všetci poslanci v rokovacej miestnosti, Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.    
  
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová  -   uviedla,  že za členov 
návrhovej komisie navrhuje:  

za predsedu:  poslankyňu PaedDr. Ivanovičovú 
za členov:  poslanca Klučiara, poslanca Ing. Adamca     
 

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová  -  požiadala poslancov MsZ 
hlasovať za predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí  

za predsedu:  poslankyňu PaedDr. Ivanovičovú 
za členov:  poslanca Klučiara, poslanca Ing. Adamca    
  

Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová  -  sa opýtala , kto je : 
 
Za:  13   Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, 
Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1   Ivanovičová 
Prezentovaní: 14 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -   uviedla,  že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie. Následne  požiadala poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho 
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predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme 
spolu s návrhom uznesenia. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  odovzdala slovo JUDr. 
Esterkovej. 
 
Poslankyňa JUDr. Esterková – uviedla svoje dôvody, prečo sa zdrží hlasovania pri 
tomto bode. Poukázala na to, že toto Mestské zastupiteľstvo je podľa jej názoru 
predčasné a nepotrebné aj z dôvodu, že výstupy majetkovej komisie, ktoré táto komisia 
odporučila na schválenie, nie sú predmetom tohto programu. Dodala, že predseda 
majetkovej komisie je jedným zo zvolávateľov aj napriek tomu, že jeho komisia zasadala 
len minulý týždeň s tým, že schválené zámery na prenájom nestihli byť vyvesené 15 dní 
na úradnej tabuli a preto nemôžu byť súčasťou tohto zasadnutia. Následne uviedla svoje 
výhrady aj na bod programu s názvom - Vytvorenie fondu na drobné investície a projekty 
pre mestské časti Chyzerovce a Prílepy, ktorý podľa jej názoru mal byť tiež prerokovaný 
na príslušnej komisii, finančnej.  
Dodala, že toto Mestské zastupiteľstvo nepovažuje za správne načasované a preto sa 
svojej odmeny za toto Mestské zastupiteľstvo vzdáva v prospech Materského centra 
a vyzvala zvolávateľov tohto Mestského zastupiteľstva, aby sa vyjadrili, prečo trvali 
práve na tomto termíne a tiež, aby sa svojej odmeny vzdali, nakoľko toto zasadnutie nie 
je potrebné.  
 
Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová – uviedla svoj názor, že žiadne zvolané Mestské 
zastupiteľstvo nie je zbytočné. Následne informovala, že finančná komisia bude zvolaná 
25.02.2016  nakoľko sa ešte pracuje na materiáloch ohľadom financovania, ktoré majú 
byť predmetom rokovania.  Od decembra, posledného zasadnutia ubehlo dosť času 
a predmetom rokovania je 29 bodov, takže podľa jej názoru toto Mestské zastupiteľstvo 
nie je zbytočné.  
 
Poslanec Mgr. Šíra – uviedol, že ako predseda Klubu nezávislých poslancov by sa chcel 
vyjadriť k pripomienka JUDr. Esterkovej.  
Poukázal na to, že: 

- V decembri 2015 na poslednom zasadnutí bolo avizované, že sa ešte raz  zídeme v 
decembri, alebo v priebehu januára. Kolegyňa  Uhrinová  dotazovala prednostu 
MsÚ počas celého mesiaca január, či Mesto chystá Mestské zastupiteľstvo, 
k čomu dostala odpoveď, že v tomto čase nechystá. 

- Klub nezávislých poslancov má svoj program, víziu a snaží sa navrhovať 
materiály, ktoré by posunuli toto mesto vpred a preto  využili  zákonnú možnosť 
zvolať Mestské zastupiteľstvo, kde  prednosta MsÚ má zo zákona povinnosť ho 
zvolať do 15 dní, čo sa aj stalo. Pokiaľ by bolo avizované zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva o týždeň neskôr, nemali by s tým problém, ale nakoľko bolo 
povedané, že sa nechystá využili svoje právo ho zvolať.  

- K bodu vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti 
Chyzerovce a Prílepy uviedol, že sa nechystajú robiť žiadne rozpočtové opatrenia, 
nechcú hýbať s rozpočtom, takže nebolo potrebné prerokovať návrh na finančnej 
komisii.  

- Dnešné Mestské zastupiteľstvo má svoj význam, okrem bodov programu, ktoré 
žiadal zaradiť Klub nezávislých poslancov, sú aj zaradené body samotným 
mestom. Čo sa týka návrhov, ktoré boli, alebo budú prerokované na komisiách 
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Mestského zastupiteľstva tieto môžu byť zaradené do programu najbližšieho 
rokovania, ktoré sa plánuje 03.03.2016. Dodal, že je presvedčený, že občania 
Prílep vítajú, že nás tu vidia a vítajú to.  

 
Zástupca primátora MVDr. Marta Balážová -  reagovala, že na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve sa avizovalo ďalšie zasadnutie z dôvodu, že Mesto sa chcelo zapojiť do 
výzvy na energetické zhodnotenie budov, kde projekt máme už pripravený, len sa nestihli 
vybaviť všetky  dokumenty potrebné na odovzdanie žiadosti, ktoré sa stále menili.  
Uzávierka termínu na podanie žiadosti je 15.03.2016, s tým že pokiaľ stihneme splniť 
všetky  náležitosti, tak to zasadnutie Mestského zastupiteľstva musí byť. Inak podľa 
zákona o Obecnom zriadení  zasadnutie Mestského zastupiteľstva by malo byť podľa 
potreby, alebo do troch mesiacov od posledného.  V tomto Mesto nič neporušilo, nakoľko 
posledné Mestské zastupiteľstvo bolo 17.12.2016.  
Následne dodala, že čo sa týka tohto zasadnutia Mestského zastupiteľstva, pridáva sa 
k názoru JUDr. Esterkovej a vzdáva sa odmeny v prospech Materského centra.  
 
JUDr. Esterková – uviedla, že chcela poukázať hlavne na situáciu a materiály 
Majetkovej komisie, ktorej je členka. Pozvánku dostala od predsedu komisie, ktorý ju 
zvolával a podľa jej názoru je nepremyslené to, že sa koná Mestské zastupiteľstvo 
napriek tomu, že závery tejto komisie ako aj ostatných komisií, ktoré ešte len v najbližšej 
dobe plánujú zasadnúť nemohli byť predmetom tohto rokovania. Dodala, že ona nie je 
proti tomu, aby rokovanie bolo v Prílepoch. Naopak, teší sa tomu, ale námietky má voči 
nepremyslenému postupu zvolávateľov.      
 
JUDr. Michal Cimmermann -  reagoval na vyjadrenie JUDr. Esterkovej, že 
harmonogram rokovania má 29 bodov, napriek tomu, že oni navrhli  5  bodov, takže 
nevidí dôvod, prečo by sa dnes nemalo konať. Návrhy z komisie majetku budú zaradené 
na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Minulý rok sa konalo mestské 
zastupiteľstvo každý mesiac, tak nevidí dôvod, prečo by sa tak nemohlo rokovať aj tento 
rok.  
  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová uviedla  -   žiadam  poslancov 
MsZ hlasovať za predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
program zasadnutia  13. MsZ v predloženom znení 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  sa opýtala , kto je : 
 
Za:  11   Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Paluška, Švajčík, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Ivanovičová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3    Balážová, Esterková,  Adamec 
Prezentovaní: 14 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
program rokovania  13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol  poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený.  
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Schválený program rokovania: 
 

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 plnenia uznesení (mat. č.1-13MZ-2016) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Informácia o upozornení prokurátora (mat. č.2-13MZ-2016) 
11. Schválenie harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach na rok 2016 (mat. č.3-13MZ-2016) 
12. Vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce 

a Prílepy (mat. č.4-13MZ-2016) 
13. Informácie o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice (mat. č.5-13MZ-

2016) 
14. Štatút Mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-13MZ-2016) 
15. Odpolitizovanie Tekovských novín (mat. č.7-13MZ-2016) 
16. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 

(mat. č.8-13MZ-2016) 
17. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi  

QUEEN  INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREI Real Estate 
Zlaté Moravce s.r.o. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien  -  
(stavba „Obchodná galéria – Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“) 
(mat. č.9-13MZ-2016) 

18. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“) (mat. 
č.10-13MZ-2016) 

19. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („NA¬_ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS“) (mat. č.11-
13MZ-2016) 

20. Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016  
so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných 
čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.12-13MZ-2016) 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016  
so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových 
podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.13-13MZ-2016) 

22. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská distribučná, a.s.(„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, 
TS, VNK“) (mat. č.14-13MZ-2016) 

23. Informácia o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmene 
sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu 
a voľnočasových aktivít (mat. č.15-13MZ-2016) 

24. Vystúpenia občanov 
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25. Rôzne 
26. Diskusia 
27. Interpelácie poslancov 
28. Schválenie uznesenia 
29. Záver 

 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala  overovateľov  
zápisnice z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva o stanovisko k zápisnici a odovzdala 
slovo p. poslancovi  JUDr. Cimmermannovi a p. poslancovi JUDr. Dvončovi 
 
JUDr. Cimmermann  -  uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.  
JUDr. Dvonč   -  uviedol, že zápisnicu z posledného MsZ si prečítal a na znak súhlasu ju 
podpísal. 
 
 
K bodu 8/  
Kontrola plnenia uznesení  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová  - požiadala Mgr. Horváta, 
vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu 
uznesení schválených na  12-tom Mestskom zastupiteľstve. 
 
Mgr. Horvát -  uviedol, že na 12-tom zasadnutí MsZ bolo prijatých 44  uznesení , z toho 
splnených bolo 38, priebežne sa plní 5 uznesení a podpísané nebolo 1 uznesenie.  
 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  uviedla,  že odpovede na 
interpelácie boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva na ostatné bolo 
odpovedané písomne. Prosím poslancov, ktorí majú záujem k tomuto bodu sa vyjadriť, 
aby sa prihlásili o udelenie slova.  
 
Poslanec RNDr. Paluška – uviedol, že náčelníka Mestskej polície interpeloval ohľadom 
informácie, že koľko bolo vybratých pokút na základe zákazu vjazdu do  areálu  parka J. 
Kráľa. Dodal, že nebol spokojný s odpoveďou, aj keď bol osobne oboznámený, že inú 
odpoveď mu poskytnúť nevie, pretože nerobí takú evidenciu, akú od neho žiadal.  
S odpoveďou nebol spokojný nakoľko to čo chcel vedieť, že či sa rieši zakázané 
parkovanie v tomto areáli sa nedozvedel, ale chcel by od náčelníka Mestskej polície 
odpoveď aspoň na to, či sa  začalo v tejto veci konať, pretože tadiaľ niekoľkokrát išiel 
a autá tam parkovali.  
 
PhDr. Takáč – uviedol, že samozrejme,  problematiku riešia priebežne počas výkonu 
služby.  
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K bodu 10/ 
Informácia o upozornení prokurátora 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová uviedla - dovoľte mi na dnešnom 
rokovaní privítať JUDr. Juditu Sailerovú z Okresnej prokuratúry Nitra, ktorú sme pozvali 
k predmetnému bodu rokovania.  
Otváram diskusiu k bodu rokovania a prosím JUDr. Gregáčovú, právničku MsÚ, aby 
prečítala prítomným toto upozornenie prokurátora.  
 
JUDr. Gregáčová  právnička mesta -  prečítala znenie Upozornenia prokurátora, ktoré 
bolo premietané a je prílohou zápisnice ( príloha č. 1) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  k uvedenému bodu rokovania  
vyjadrila svoje stanovisko v nasledovnom znení:  
Mesto Zlaté Moravce k upozorneniu prokurátora uvádza, že trvá na stanovisku, že 
funkcia riaditeľa príspevkovej organizácie vzniká na návrh primátora Mesta Zlaté 
Moravce po vymenovaní riaditeľa mestským zastupiteľstvom. Takýto návrh na 
vymenovanie však nebol mestskému zastupiteľstvu predložený. Dňa 25.06.2015 bol 
mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach predložený návrh na dočasné poverenie, 
nie na vymenovanie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,zákon o obecnom zriadení“) Formu 
vzniku funkcie – poverenie – nie je možné zamieňať. 
Z poverovacieho dekrétu zo dňa 25.06.2015 vyplýva, že JUDr. Ing. Martin Cimrák bol 
poverený výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
v súlade s primeraným použitím zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 
verejnom záujme. Zo žiadneho právneho predpisu, ani zo zákona o obecnom zriadení 
nevyplýva, že zrušenie alebo odňatie poverenie na výkon funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, a preto Mesto trvá na tom, 
že v prípade odňatia poverenia JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi nedošlo zo strany 
zastupujúcej primátorky MVDr. Marty Balážovej k porušeniu ustanovenia § 11 ods. 4 
písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov. 
Žiadny právny predpis neupravuje postup samosprávy pri dočasnom obsadzovaní 
riaditeľa príspevkovej organizácie pokiaľ napr. Žiadny kandidát neprejde výberovým 
konaním a teda primátor nikoho nenavrhne na vymenovanie mestskému zastupiteľstvu. 
Jediné usmernenie ponúka Stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.4.2015 k 
dočasnému poverovaniu riaditeľov mestských organizácií, podľa ktorého citujem 
“Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o obecnom zriadení dočasné poverenie vedenia 
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie nerieši, máme za to, že ak funkcia riaditeľa 
nie je obsadená, až do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona, môže ho 
zastupovať iba jeho  zástupca. V súlade s týmto usmernením vedie MUDr. Horniaková, 
ako námestník nemocnice, dočasne nemocnicu aj v súčasnosti. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k predmetnému 
bodu a vyzvala, že pokiaľ niekto má záujem sa vyjadriť odovzdá mu slovo.  
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JUDr. Judita Sailerová z Okresnej prokuratúry Nitra – uviedla, že trvá na stanovisku, 
ktoré je uvedené v upozornení, že čo sa týka ustanovení riaditeľa mestského podniku, tak 
to je výhradná kompetencia  Mestské zastupiteľstvo, kde Mestské zastupiteľstvo kreuje 
túto funkciu a primátorovi prislúcha len oprávnenie vymenovanie do  tejto funkcií. 
Dodala, že žiadny iný zákon toto neupravuje. Spôsob, ktorý zvolilo Mesto Zlaté Moravce 
si dovolí nazvať obchádzanie zákona a jediná možná cesta je nájsť konsenzus, aby sa 
zástupca primátora a Mestské zastupiteľstvo dohodli.  
Dodala, že uvedené upozornenie bolo adresované pani zástupkyni primátora, ktorej bolo 
odporučené v budúcnosti postupovať v súlade  so zákonom a bolo jej uložené, aby 
o uvedenom proteste prokurátora  a jeho obsahu oboznámila Mestské zastupiteľstvo, aby 
sa aj poslanci Mestského zastupiteľstva dozvedeli o názore prokuratúry na túto 
problematiku. Vzhľadom k tomu, že prišiel podnet na preskúmanie jej postupu tak vec 
bude predložená na Krajskú prokuratúru v Nitre, ktorá zastupujúcu primátorku 
upovedomí o spôsobe vybavenia tohto podnetu.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – dodala, že čo sa týka riaditeľov 
mestských podnikov MSKŠ, Službyt, Technické služby, tak na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve boli v súlade so zákonom schválení a následne menovaní. Zostala už len 
Mestská nemocnica. Následne odovzdala slovo poslancovi Petrovičovi. 
 
PaedDr. Pavol Petrovič – vyjadril svoje výhrady voči upozorneniu prokurátora 
a poukázal na neriešený stav ohľadom tejto veci, ktorý tu bol osem rokov. 
Dodal, že po dlhej dobe má mesto Zlaté Moravce prvý raz zákonne menovaných 
riaditeľov mestských podnikov. Dotazoval sa, že kde bola prokuratúra tých osem rokov, 
prečo až teraz prišlo štatutárovi mesta  MVDr. Balážovej upozornenie napriek tomu, že 
jedine ona po dlhých 8 rokoch sa snažila dať tieto veci  do poriadku tak, aby boli v súlade 
so zákonom.  
Dodal aj svoje výhrady voči uzneseniu, ktorým bol riaditeľ nemocnice dočasne poverený 
na riadenie  do uskutočnenia výberového konania. Už vtedy poukazoval na to, že 
poslanci nemajú v kompetencii hlasovať o dočasnom poverení riaditeľov.  
 
JUDr. Esterková -  poukázala na protest, ktorý podala  prokuratúra v roku 2013 proti 
postupu bývalého primátora ktorým ustanovil pána Cimráka do funkcie riaditeľa. Teraz 
tu je upozornenie, že zástupca primátora nemôže toto poverenie odňať, preto by ju 
zaujímalo, že prečo sa prokuratúra vôbec nezaoberala tým, že pán Cimrák  bol počas 
poverenia advokát, nemal uzatvorenú pracovnú zmluvu s Mestskou nemocnicou, čiže 
neplatil žiadne odvody, nemal  žiadnu zodpovednosť a napriek tomu zastával funkciu 
riaditeľa. Prečo sa prokuratúra týmto nezaoberala?  
 
Ing. Ján Adamec -  opýtal sa prokurátorky JUDr. Sailerovej, že či je pravda podľa toho 
čo povedala, že poverenie ako také neexistuje a je vlastne protizákonné a či tí, ktorí boli 
poverení v minulom období vlastne neboli riaditeľmi. 
 
JUDr. Sailerová -  odpovedala, že riaditeľmi boli, alebo tento stav bol v rozpore so 
zákonom . K uvedenému sa nevie vyjadriť nakoľko nevie či s nimi bola alebo nebola 
podpísaná pracovná zmluva. 
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Zástupca primátora MVDr. Marta Balážová -  uviedla, že pokiaľ vie, tak  pán Cimrák  
ako riaditeľ nemocnice nemal podpísanú žiadnu pracovnú zmluvu napriek tomu, že 
funkciu vykonával na základe zákona o výkone práce vo verejnom záujem č. 552/2003 
Z.z..  Pracoval len na základe zmluvy o právnej pomoci , kde v zmluve z roku 2013 bolo 
uvedené, že jeden zo štatutárov advokátskej kancelárie bude riaditeľom nemocnice 
a v zmluvách v roku 2014 a 2015 už ani toto uvedené nebolo.  
 
Ing. Ján Adamec -  uviedol svoj názor, že sa čuduje tomu, že justícia nebola schopná 
doteraz obviniť  človeka, ktorý evidentne spreneveril z nemocnice 600 tisíc eur.  
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  sa opýtala, či by tento problém bol vyriešený keby 
riaditeľa nemocnice schválilo Mestské zastupiteľstvo, k čomu dostala kladnú odpoveď.  
 
Zástupca primátora MVDr. Marta Balážová -  dodala, že výberové konania sa 
uskutočnili a na základe nich boli následne uznesením schválení riaditelia mestských 
podnikov okrem Mestskej nemocnice. Komisia výberového konania na riaditeľa 
Mestskej nemocnice, kde výberové konanie nebolo konané zo zákona, neodporučila 
nikoho zo zúčastnených kandidátov.  Dodala, že jedným z kandidátov bol JUDr. Cimrák, 
kde by chcela upozorniť na to, že prihlásením sa na výberové konanie pán Cimrák  podľa 
jej názoru, akoby rešpektoval to, že ho odvolala, pretože najskôr ho odvolala až následne 
bolo výberové konanie na riaditeľa nemocnice, ktorého sa zúčastnil.   
 
Ing. Marek Holub -  Opýtal sa na termín kedy tento protest prišiel na Mestský úrad, 
nakoľko toto upozornenie vidí teraz prvý krát.  
 
Zástupca primátora MVDr. Marta Balážová -  odpovedala, že 20.01.2016 
s usmernením, že do 30 dní je potrebné informovať Mestské zastupiteľstvo.  
 
JUDr. Michal Cimmermann – reagoval na vyjadrenie MVDr. Balážovej, že podľa 
uvedeného do 30-tich dní mala informovať poslancov, ale podľa toho čo vidí informovala 
iba niektorých – pán Petrovič mal k dispozícií materiál, pani Esterková má materiál – ako 
je možné, že ostatní nedostali tento materiál k nahliadnutiu. 
 
Na uvedené reagovali poslanci  p. Petrovič a p. Esterková, že tento materiál vidia prvý 
krát teraz ako je premietaný, čiže nie je pravda, že by ho mali k dispozícii. 
 
Zástupca primátora MVDr. Marta Balážová -  uviedla, že ako už povedala, Mesto 
podalo žiadosť o prešetrenie na Krajskú prokuratúru a s jej stanoviskom poslancov 
oboznámi.  
 
JUDr. Esterková – uviedla, že jej pripomienky boli na základe toho, čo tu bolo 
premietané. Následne  vyjadrila svoje výhrady voči útokom, že poslanci neboli 
informovaní, prečo tu  neodznie dôvod, prečo bol p. Cimrák schválený na dočasné 
poverenie, prečo ho poslanci ktorí za neho hlasovali schválili,  prečo sa tu nikto nevyjadrí 
k meritu veci? 
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 JUDr. Sailerová – poukázala na to, že v proteste prokurátora, ktorý tu bol spomínaný 
z roku 2013 boli dôvody totožné, aj vtedy aj teraz sa tam tvrdí, že na ustanovenie do 
funkcie riaditeľa organizácie je potrebný súhlas Mestského zastupiteľstva.  Následne 
prítomným vysvetlila  postup pri riešení trestných a netrestných  oznámení a podnetov  
adresovaných na Okresnú prokuratúru a dodala, že prokuratúra sa zaoberá nespočetným 
množstvom trestných oznámení a podnetov ohľadom Mesta Zlaté Moravce, takže nie je 
pravda, že by  prokuratúra v týchto veciach nekonala 8 rokov.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 prerokovalo a berie na 
vedomie  Upozornenie prokurátora Pd 282/15/4403-7 vo veci nedostatkov v postupe 
a opatrení zástupkyne primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri 
vydaní odňatia poverenia zo dňa 11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi 
 
Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, 
Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 11/ 
Schválenie harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach na rok 2016 (mat. č.3-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že   informácie k uvedenému bodu rokovania v prípade potreby podá  
Mgr. Horvát, vedúci oddelenia vnútornej správy a služieb občanom. 
 
Ing. Marek Holub  - sa opýtal, či v predloženom návrhu termínov zasadnutí sa ráta aj so 
zastupiteľstvom, kedy bude novozvolený primátor skladať sľub, alebo bude zvlášť 
zvolané Mestské zastupiteľstvo. 
 
PhDr. Marián Takáč prednosta MsÚ -  uviedol, že v návrhu sa ráta s termínom 9. Máj 
2016, ktorý vyplýva zo zákona, čiže  30 deň  od konania volieb. Dodal, že určite nechcú 
nikomu zobrať možnosť zvolať ho skôr, v návrhu  je uvedený len posledný zákonom 
stanovený  termín konania Mestského zastupiteľstva.   
 
Ing. Marek Holub  - ďalej požiadal, či by v rámci navrhnutých dátumov by sa mohli 
stanoviť miesta dátumov a to, ktoré Mestské zastupiteľstvo sa bude konať v mestskej 
časti Prílepy a ktoré v mestskej časti Chyzerovce, tak ako je to zaužívané v posledných 
rokoch.  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -   uviedla, že miesta konania si 
môžu poslanci  navrhnúť.  
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Ing. Karol Švajčík -  poukázal na to, že by bolo vhodné, aby medzi výjazdovými 
Mestskými zastupiteľstvami bolo aspoň jedno priamo v meste.  
 
Následne po vzájomnej diskusii, poslanec za mestskú časť Prílepy   Ing. Holub navrhol, 
aby Mestské zastupiteľstvo  s miestom konania KD Prílepy sa konalo 23. júna 2016 
a poslanec za mestskú časť Chyzerovce RNDr. Palušku navrhol, aby Mestské 
zastupiteľstvo s miestom konania KD Chyzerovce  sa konalo  03. novembra 2016. 
Uvedené návrhy boli zapracované do predložené ho uznesenia. 
 
Mgr. Roman Šíra – uviedol, svoje výhrady voči termínu Mestského zastupiteľstva po 
voľbách, ktorý stanovený na 30 deň, čiže 9. Mája 2016, čo je  zo zákona posledný deň na 
odovzdanie funkcie novozvolenému primátorovi.  Podľa jeho názoru ako aj členov Klubu 
nezávislých poslancov je to neskoro a určite budú iniciovať skorší termín hneď po 
doplňujúcich komunálnych voľbách, kedy bude jasný výsledok kto je primátorom, nech 
je to kto ktokoľvek. 
 
PhDr. Marián Takáč prednosta MsÚ -  uviedol, že  pracovný návrh bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva zaslaný a nikto z poslancov ho doteraz nepripomienkoval. 
Každý jeden návrh bude zapracovaný. Poukázal, že Mestský úrad nechcel  
uprednostňovať nejaký dátum, preto sa rozhodli pre termín zo zákona a je na poslancoch,  
čo navrhnú a čo schvália.  
  
Mgr. Roman Šíra – uviedol, že nie je proti navrhovanému májovému MsZ, ide mu len  
o skorší termín na slávnostné Mestské zastupiteľstvo, ktoré má mať jeden bod a to -  sľub 
novozvoleného primátora mesta. Domnieval sa, že toto sú riadne plánované a z úst pani 
viceprimátorky sa dozvie, že po voľbách 9. apríla bude zvolané dajme tomu do 7,10, 
alebo 15 dní aj spomínané slávnostné. Takže nie je proti návrhu len zastáva názor, že 
slávnostné MsZ by malo byť určite skoršie ako 30 deň po voľbách.  
 
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  navrhla termín na uskutočnenie slávnostného  
mestského zastupiteľstva na 19. Apríl 2016 a májové mestské zastupiteľstvo navrhuje na 
12. Mája 2016. Uvedené termíny  boli  následne zapracované do návrhu uznesenia. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala  o hlasovanie za návrh 
uznesenia  v doplnenom znení, že Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje 
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva harmonogram zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 na dátumy 03. marca, 19. apríla, 12. 
mája, 23. júna (Prílepy), 22. septembra , 03. novembra (Chyzerovce), 08. decembra 
  
Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, 
Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 14 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 12/ 
Vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce 
a Prílepy (mat. č.4-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a požiadala Ing. Szobiovú, aby prítomných informovala o poslaneckom návrhu 
z ekonomického hľadiska.    
 
Ing. Szobiová -  uviedla, že návrh pojednáva o tom, že časť finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta by sa viazal na mestské časti Chyzerovce a Prílepy na opravu budov, 
alebo komunikácií. Ďalej vysvetlila že názov bodu nie je v súlade s mysleným obsahom 
návrhu,  nakoľko tvorba fondov znamená rozpočtovo niečo iné, ako viazanie finančných 
prostriedkov v rámci rozpočtu mesta na určitý účel. Na základe diskusie a konzultácie 
s predkladateľom návrhu p. Cimmermannom  dospela k tomu, že sa mu jedná o viazanie 
časti finančných prostriedkov na údržbu mestskej časti Chyzerovce a Prílepy. Na základe 
uvedeného sa mení znenie návrhu uznesenia, ktoré bolo poslancom Mestského 
zastupiteľstva zaslané v materiáloch.  Zmenené uznesenie je premietané  v upravenom 
znení s tým, že ho prečítala, že mestské zastupiteľstvo schvaľovalo  nasledovné :  
a) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 

a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur 
na opravy a údržbu v mestskej časti Prílepy 

b) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 
a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur 
na opravy a údržbu v mestskej časti Chyzerovce 

 
Mgr. Michal Cimmerman  - uviedol, že po vzájomnej diskusii s Ing. Szobiovou  sa 
dohodli  a súhlasí s predloženým  návrhom  uznesenia s tým, že by rád ozrejmil, ako 
tento návrh vznikol.  
Uviedol, že na základe jeho osobných stretnutí  s občanmi  tejto časti ako aj s poslancom 
Ing. Holubom  sa stotožnil s názorom,  ako Mesto zabúda na túto mestskú časť a myslí si, 
že tento istý problém má aj pán poslanec Paluška, ktorý tiež musí počúvať takéto  
sťažnosti. Preto sa Klub nezávislých poslancov rozhodlo, že vyjdú občanom v ústrety 
a navrhli do programu rokovania zaradiť aj tento bod rokovania. 
 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že jej sa zdá navrhovaná suma  pre jednotlivé 
mestské časti  po 5 tisíc EUR malá. Dodala, že takisto ju zaujíma v akej sume budú 
použité finančné prostriedky na údržbu budov a aké na opravu ciest. Tiež by ju 
zaujímalo, či by sa to nemalo prejednať štandardným spôsobom a to cez príslušné 
komisie, komisiu dopravy. Poukázala na to, že prečo uvedené nebolo vôbec navrhované 
pri prerokovávaní rozpočtu a až teraz sa dáva návrh v sume, ktorá sa jej zdá veľmi malá . 
Nerozumie o čo  tu vlastne ide, aký je cieľ,  ale každopádne súhlasí.  
 
RNDr. Jozef Paluška -  uviedol, že  návrh pochopil tak a aj pod tou podmienkou súhlasil 
s podporou, že táto suma nie je konečná,  ale  je nárokovateľná v rámci ich mestskej 
časti. Dodal, že má za to, že aj keď tá suma je malá, stále je lepšia ako doteraz, keď 
nebola žiadna. Uvedený návrh vidí ako veľmi dobrý nápad a určite ho  podporí. 
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MVDr. Marta Balážová  zástupca primátora -  uviedla, že včera sa zúčastnila komisie 
dopravy, ktorá bez ohľadu na túto situáciu odsúhlasila a odporučila opravu cesty 
v Chyzerovciach, takže nie je to o tom, že Mesto nechce konať v mestských častiach 
mesta.  
 
Mgr. Michal Cimmermann – uviedol, že tieto finančné prostriedky nie sú určené na 
opravu ciest, ale na opravu budov. Na opravu ciest môžu byť vyčlenené ďalšie finančné 
prostriedky. Dodal, že uvedené nie je nič nezvyčajné, stačí sa pozrieť na iné mesta, kde 
napríklad v meste Nitra mestské časti rozhodujú o výške 30 tisíc Eur. Samozrejme, že si  
uvedomuje, že sa nemôžeme porovnávať, ale je potrebné začať keď aj s 5 tisíc Eur a keď 
sa to osvedčí môžeme pridať a potom Mestské výbory budú rozhodovať o väčšom balíku 
financií.  
 
Ing. Marek Holub -  uviedol, že sa stotožňuje s názorom p. Palušku, ktorý to vystihol. 
Jedná sa o finančné prostriedky kedy  mestské časti potrebujú finančné prostriedky na 
drobné investície. Niekedy je to investícia vo výške 200 € a bude dobré, keď výbor 
mestskej časti si sám určí priority a v rámci alokovaných schválených financií  podá 
návrh na komisiu a pokiaľ to bude schválené, budú si vedieť riešiť  nevyhnutné drobné 
opravy. Tieto opravy si často vedia spraviť aj svojpomocne, ale väčšinou to stroskotá na 
chýbajúcich materiáloch, na čo by sa dali využiť tieto finančné prostriedky.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: prerokovalo návrh na určenie záväzných 
ukazovateľov v schválenom Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane 
programov a podprogramov a schvaľuje   
c) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 

a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur 
na opravy a údržbu v mestskej časti Prílepy 

d) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 
a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur 
na opravy a údržbu v mestskej časti Chyzerovce 

 
Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, 
Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 14 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený v predloženom znení. 
 
 
K bodu 13 / 
Informácie o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice (mat. č.5-13MZ-
2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že k uvedenému bodu rokovania by sa chcela vyjadriť.  
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MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta -  uviedla : 
K tejto problematike uvediem nasledovné,  o prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti 
v Zlatých Moravciach prejavili záujem 2 spoločnosti  - spoločnosť  AGEL a.s. a 
spoločnosť Hartenberg Capital s.r.o.,  ktorým boli na základe ich žiadosti  a osobného 
stretnutia s vedením mesta a nemocnice poskytnuté podklady. Na každom stretnutí bola 
prítomná MUDr. Horniaková, prednosta PhDr. Takáč alebo Ing. Szobiová. Rokovania 
prebiehali v priestoroch mestského úradu  alebo nemocnice.  
Tieto informácie som už zverejnila na minulom zastupiteľstve, na výbore mestskej časti a 
takisto a boli prezentované v médiách. 
V pondelok 15. 2. 2016 sa uskutočnilo  stretnutie poslancov MsZ, vedenia mesta, 
riaditeľky nemocnice a primárov nemocnice s predstaviteľmi spoločnosti Hartenberg 
Capital, ktorá prejavila záujem o prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti v našej 
nemocnici, a predstavila svoj návrh spolupráce s mestom. Ide o spoločnosť, ktorá 
prevádzkuje sieť zdravotných zariadení v Čechách i vo svete, majú záujem do nemocnice 
investovať nemalé finančné prostriedky s tým, že zachovajú zdravotnú starostlivosť 
minimálne v takom rozsahu, ako je poskytovaná dnes.  
Do konca mesiaca by sa malo uskutočniť rokovanie s ďalším záujemcom o mestskú 
nemocnicu a to so spoločnosťou AGEL a.s.. O výsledkoch rokovania ako i o termíne 
prípadného stretnutia s poslancami budeme poslancov i verejnosť bezodkladne 
informovať, tak ako doteraz. 
 K tomuto bodu považujem za potrebné informovať aj o tom, že dňa 25.12.2015 bol na 
MU doručený email od Mgr. Júliusa Erneka, ktorý je advokát v Advokátskej kancelárii 
Ernek a Cimmermann. Tento e - mail si dovolím citovať:   
Vážení, týmto si Vás dovoľujeme v mene nášho klienta (dosiaľ v zmysle pokynov nášho 
klienta nemôžeme sprístupniť jeho identitu) požiadať, v rámci záujmu nášho klienta o 
účasť v súťaži o strategického investora v Nemocnici vo Vašom Meste, o sprístupnenie 
všetkých relevantných podkladov (súťažných podmienok, všetkých právnych 
dokumentov súvisiacich s realizáciu predmetnej Vašej súťaže) nevyhnutných k účasti na 
súťaže o strategického investora. 

Dňa 30.12.2016 mestský úrad resp. právnička mesta odpovedala nasledovné: 
k Vašej žiadosti o sprístupnenie relevantných podkladov  nevyhnutných k účasti na 
súťaži o strategického investora v nemocnici v meste Zlaté Moravce uvádzam, že máte 
mylné informácie, pretože žiadna súťaž, predmetom ktorej by v akomkoľvek zmysle bola 
nemocnica v Zlatých Moravciach, nebola vyhlásená ani zverejnená – z čoho vyplýva, že 
mesto Zlaté Moravce nedisponuje momentálne žiadnymi súťažnými podkladmi, ktoré 
žiadate.  
  
V prípade záujmu Vášho klienta (ktorého identitu nemôžete sprístupniť) si Vás 
dovoľujeme požiadať o dohodnutie stretnutia priamo Vášho klienta (nie prostredníctvom 
zástupcu) s predstaviteľmi mesta Zlaté Moravce, v kompetencii ktorých prebiehajú 
rokovania s potenciálnymi záujemcami. Stretnutie je možné dohodnúť prostredníctvom 
sekretariátu Mestského úradu Zlaté Moravce telefonicky na  tel. čísle: 037/6923925. 
 
Dňa 2.2.2016 sa Mgr. Július Ernek obrátil na poslancov so žiadosťou o preskúmanie 
postupu mesta pri hľadaní investora, pričom vo svojej žiadosti uviedol, že dostal 
odpoveď mesta až 1.1.2016 a z priloženého e-mailu vyplývalo, že mesto mu odpoveď 
zaslalo až 1.2.2016. 
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K uvedenému musím uviesť na vysvetlene len toľko, že mesto na žiadosť odpovedalo do 
5 dní, t.j. dňa 30.12., a vzhľadom k tomu, že poslanci MsZ neschválili žiadne súťažné 
podmienky a nevyhlásili žiadnu súťaž, nemohli sme žiadne súťažné podklady ani 
poskytnúť. Mesto nezodpovedá zato, kedy bol e-mail pánovi Mgr. Ernekovi doručený.  
Ešte raz zopakujem, že mesto odposlalo svoju odpoveď 30.12.2015 - čo je overiteľné, 
nerozumiem  a nie som si istá prečo sa v odpovedi pána advokáta  spomína ako dátum 
prijatia odpovede 1.január 2016. Nehovoriac o tom, že v hlavičke priloženého emailu je 
uvedený dátum odposlania odpovede právničky mesta až 1. februára 2016.  Pán  Mgr. 
Ernek navyše vo svojej žiadosti uvádza, že zastupuje klienta, ktorý nemôže a nechce byť 
menovaný. Osobne si myslím, že by bolo nezodpovedné a mimoriadne netransparentné 
rokovať s investorom, ktorého skúsenosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
ale dokonca ani identita nie je známa.  
Každopádne, doteraz sa pán Ernek, ani nikto z advokátskej kancelárii Ernek & 
Cimmerman,  ani p. Igor Chyla, ako potenciálny investor, ktorého identita bola 
spomenutá až v komunikácii s poslancami s mestom viac nekontaktoval a svoj záujem o 
stretnutie s vedením mesta neprejavil.  
 
MVDr. Balážová následne odovzdala slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej . 
 
Mgr. Denisa Uhrinová – uviedla, že cieľom tohto zastupiteľstva bolo aj  informovanie 
občanov a poslanecký zbor o priebehu rokovania s investormi ohľadom nemocnice. 
Uviedla, že celý január dotazovala Mestský úrad, kedy bude Mestské zastupiteľstvo, 
preto 2. Februára doniesla na mestský úrad žiadosť podpísanú poslancami o zvolanie 
Mestského zastupiteľstva. Následne uviedla, že všetci ako tu sedíme sme za zachovanie 
zdravotnej starostlivosti v Zlatých Moravciach minimálne v takom rozsahu v akom ju 
momentálne mestská nemocnica poskytuje. Poukázala na to, že  poslanci neboli 
informovaní o priebehu rokovania s investormi čo bol aj dôvod  návrhu ohľadom 
nemocnice na poslednom Mestskom zastupiteľstve. Dodala, že zhodou okolností bola 
v kancelárii prednostu MsÚ keď na Mestský úrad prišli zástupcovia spoločnosti 
Hartenberg Capital s.r.o. a bola prekvapená, že   zástupkyňa primátorky je neprizvala 
k rokovaniu a v tej chvíli nadobudla pocit, že pani zástupkyňa si uzurpuje právo, aby 
rokovala  s investormi bez Mestského zastupiteľstva. 
 
MVDr. Marta Balážová  - reagovala na príspevok, že v súčasnej dobe  je štatutárom 
mesta a aj dnes sa ozvala spoločnosť AGEL a.s., ktorá chce prísť rokovať s vedením 
mesta s tým, že zatiaľ nie je potrebná účasť poslancov Mestského zastupiteľstva.    
Opýtala sa, že či má  teda tejto spoločnosti  posunúť informáciu, že vedenie mesta s nimi 
rokovať nebude . Podobne to bolo aj so spoločnosťou Hartenberg Capital s.r.o. tí tiež 
mali najskôr záujem len o stretnutie s vedením mesta a následne požiadali o stretnutie 
s poslancami, kde im predstavili svoj zámer. Napriek tomu sú tu výhrady, že Ste neboli 
informovaní. Dodala, že  stretnutie so spoločnosťou AGEL s.r.o., ktoré sa avizovalo  
v polovici januára, bude v najbližšej dobe z dôvodu, že zástupca spoločnosti MUDr. 
Leckéši bol na dovolenke ale aj z dôvodu, že nemajú ukončené všetky rokovania so 
zdravotnými poisťovňami. Dodala, že spoločnosť sa ozvala až teraz a ona to nevie 
urýchliť a ani ovplyvniť. Takže, k uvedenému by chcela povedať, že Mesto by malo 
rešpektovať pri rokovaní tiež nejaké pravidlá a požiadavky ako je napríklad  informačné 
stretnutie len s vedením mesta. Následne požiadala MUDr. Horniakovú, aby sa tiež 
vyjadrila k predmetnej problematike. 
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Mgr. Denisa Uhrinová – reagovala, že apeluje na situáciu, kedy bola prítomná na 
Mestskom úrade a preto nadobudla toto presvedčenie. Myslí si, že prvé stretnutie nebolo 
vôbec tajné a keby sa ho ktokoľvek  z poslancov zúčastnil, tak zástupcovia spoločnosti by 
s tým určite nemali problém.  
 
MVDr. Marta Balážová  -  reagovala na príspevok, že pani poslankyňa sa mohla opýtať 
zástupcov spoločnosti osobne.  
Mgr. Denisa Uhrinová – uviedla, že v tej chvíli nevedela, že to sú tí zástupcovia 
spoločnosti, ktorí prišli ohľadom nemocnice.  
Následne sa opýtala -  na základe toho, že na novembrovom Mestskom zastupiteľstve 
MUDr. Nina Horniaková poverená riadením Mestskej nemocnice informovala o akútnom 
stave, ktorý je v nemocnice by ju chcela poprosiť o vyjadrenie, že aké opatrenia prijala zo 
svojej pozície zastupujúcej riaditeľky na zamedzenie ďalších dlhov a na nápravu 
nedostatkov, ktoré údajne bývalý pán riaditeľ urobil.  
 
MUDr. Nina Horniaková poverená riadením Mestskej nemocnice -  sa vyjadrila 
k otázkam, ktoré zazneli : 

- K  pracovným stretnutiam  s potenciálnymi investormi, ktorí majú záujem 
v našom meste prevádzkovať zdravotnú starostlivosť môže povedať toľko, že by 
radi prijali všetkých možných investorov, ktorí by mali snahu pomôcť Mestskej 
nemocnici a chcú do nej  investovať.  Samotné pracovné stretnutia vôbec neboli 
tajné, boli dopredu oznámené a naplánované. Dodala, že ona osobne ani 
nemocnica nedostala žiadnu žiadosť, alebo  informáciu od poslancov o tom, že by 
ich mala informovať kedy toto stretnutie bude, aby mohla dohodnúť aj ich účasť. 
Na pracovných stretnutiach sa preberali informácie ohľadom nemocnice  - 
ekonomické analýzy z predchádzajúcich rokov, technický stav, prístrojové 
vybavenie nemocnice. Samozrejme bola preberaná aj otázka budúcnosti 
nemocnice, potenciálu nemocnice,  hlavne čo sa týka možných investícií do 
nemocnici. Všetky pracovné stretnutia sa týkali prevádzkovania nemocnice 
a naozaj boli v očakávaní, kedy z týchto stretnutí príde nejaký konečný záver 
a stanovisko týchto investorov na základe zváženia všetkých analýz. Prvý záver, 
ktorý prišiel od spoločnosti Hartenberg Capital s.r.o. bol 8. Februára kedy 
predstaviteľom mesta aj za jej účasti  oficiálne oznámili, že majú záujem 
investovať do nemocnice  a na základe toho, že Mestská nemocnica je 
príspevková organizácia chceli informovať všetkých poslancov o tomto zámere 
a 15. Februára 2016 bolo toto stretnutie za účasti poslancov realizované. Firma 
AGEL s.r.o. nás oslovila v novembri 2015 a doposiaľ bolo len jedno pracovné 
stretnutie, na ktorom sa preberali analýzy nemocnice s tým, že v decembri 2015 
oslovili predstaviteľov mesta s požiadavkou, že potrebujú čas na spracovanie 
analýz a možností investovania do nemocnice v Zlatých Moravciach  do druhej 
polovici januára 2016 a následne by poslancom MsZ predstavili svoj biznis plán. 
Nemocnica do minulého týždňa nedostala nemocnica od tejto spoločnosti žiadnu 
odozvu až  na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade ju pani viceprimátorka 
informovala, že toto stretnutie sa uskutoční koncom februára.  

- K druhej otázke by povedala toľko, že v novembri 2015 na Mestskom 
zastupiteľstve,  kedy bola  ako zástupca riaditeľa, ktorý bol odvolaný  dočasne 
poverená riadením Mestskej nemocnice informovala poslancov o stave 
nemocnici. Uviedla, že si nemyslí, žeby poslanci MsZ neboli pred tým priebežne 
informovaní, pretože o tejto nemilej a zlej ekonomickej situácii pravidelne 
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informoval aj bývalý pán riaditeľ Cimrák.   K prijatým opatreniam uviedla, že 
tieto sú preberané denno-denne a ide v princípe o to, že treba znížiť čo na 
najnižšiu mieru náklady a zvýšiť čo na najvyššiu mieru výnosy. Pri preberaní 
všetkých možných ekonomických analýz sme sa sústredili na zložku nákupu 
a snažíme sa riešiť ekonomickú situáciu tak, aby vynakladali čo najnižšie možné 
náklady na nákupy. Čo sa týka výnosov, tak v januári prebehli rokovania so 
zdravotnými poisťovňami,  pretože do platnosti prišiel nový zákon týkajúci sa 
navýšenia miezd všetkých zdravotných pracovníkov a tiež bola navýšená aj 
minimálna mzda, čo znamená vyššie mzdové náklady a v rámci tohto boli 
prerokované nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami. (VŠZP, Dôvera, Union) 
Na základe týchto rokovaní boli navýšené limity pre Mestskú nemocnicu 
v Zlatých Moravciach. Takže priebežne robia opatrenia každý deň a pokiaľ má 
záujem o všetky konkrétne opatrenia, vie ich písomne doložiť.  
 

JUDr. Alžbeta Esterková  - uviedla, že by sa chcela v rámci diskusie vyjadriť k e-mailu 
adresovaného poslancom od Mgr. Júliusa Ernek,  ktorý zastupoval tajného klienta.  
Dodala, že cez internet sa snažila získať bližšie informácie o advokátovi Mgr. Ernekovi, 
hlavne keď zastupuje tajného klienta. Objavila však web stránku Advokátskej kancelárie 
Ernek & Cimmermann, preto by sa chcela opýtať poslanca Cimmermanna, či on je 
advokátom tejto advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje tajného klienta. 
 
Mgr. Michal Cimmermann -  uviedol, že nie je advokátom a nepracuje v žiadnej takejto 
spoločnosti, nepracuje ani ako koncipient, pracuje pre spoločnosť Transpetrol. Dodal, že 
nemá advokátsku skúšku, čo sa dá aj ľahko overiť a s touto advokátskou kanceláriou 
nemá nič spoločné. 
 
PaedDr. Pavol Petrovič – požiadal MUDr. Horniakovú o informáciu, či je pravda, že 
bývalý pán riaditeľ zrušil zmluvy čo boli na nákup liekov s dodávateľmi a uzavrel nové, 
kde niektoré lieky boli aj dvojnásobne drahšie.  
 
MUDr. Nina Horniaková -  uviedla, že čo sa týka nákupu liekov a špec.  zdravotného 
materiálu je to reťaz problémov, ktoré nemocnica dlhé roky nevyriešila. Podľa pravidiel 
by nemocnica mala  na nákup liekov a špec. zdravotného materiálu mať verejné 
obstarávanie, alebo mať podpísané rámcové zmluvy, kde by boli deklarované ceny 
liekov. Pokiaľ by nemocnica nemala ekonomické problémy, nebol by  problém 
zabezpečiť podpísanie takýchto rámcových zmlúv s dodávateľom, ktorý by dodával lieky 
na základe týchto zmlúv kde by sme mali aj deklarované ceny liekov. Problém nastáva 
vtedy, pokiaľ ste v ekonomickej kríze a nemáte dostatok financií na to, aby ste v dobe 
splatnosti splácal lieky, pretože sa môže stať, že dodávatelia liekov nedodajú dostatočné 
množstvo alebo sortiment liekov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie adekvátnej 
zdravotnej starostlivosti. Poukázala na to, že toto je a bol jeden z dôvodov, prečo 
v minulosti neboli podpísané rámcové zmluvy len s jedným dodávateľom. Nie je pravda, 
že by nemocnica mala nejakú zmluvu s nejakou firmou na dodávanie liekov. Bola 
podpísaná zmluva, ktorá nemocnicu k ničomu nezaväzovala. Je to zmluva, ktorá nám 
garantovala, že nemocnica môže nakupovať lieky do určitého balíku a ten balík 
nesmieme prekročiť, lebo ďalej tie lieky nedodajú. Toto sa v podstate stáva aj 
v súčasnosti a o tom už informovala, že pokiaľ nebudú mať určité množstvo financií na 
účte môže sa stať, že nebudú mať dodané potrebné lieky.  Uviedla, že v minulosti 
nemocnica spolupracovala s inou firmou, ktorá dodávala lieky, ale keďže mali voči nej 
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vysoké záväzky, firma im prestala dodávať a dala ich na súd, kde prebehli súdne spory 
a v súčasnej dobe majú s firmou podpísaný splátkový kalendár.    
Takže spomínaná informácia, je len skreslená, lebo nebola podpísaná žiadna zmluva 
v tom zmysle, že len od nej bude brať nemocnica lieky. Situácia je veľmi zlá a kritická 
v tom zmysle, že sú radi, že im nejaká lieková alebo farmaceutická firma dodá lieky, čo 
v súčasnej dobe je tak, že lieky dodá buď na priamu platbu, alebo musia dopredu zaplatiť 
za lieky, ktoré potrebujú do nemocnice dodať a nakoľko poskytujú zdravotnú službu 
nemocnica si nemôže  dovoliť zostať bez liekov a špec. materiálov.  
 
MVDr. Balážová zástupca primátora -  poukázala na to, že v súčasnej dobe sa už 
pracuje na rámcových zmluvách a požiadala o vyjadrenie aj MUDr. Horniakovú. 
 
MUDr. Nina Horniaková -  uviedla, že momentálne sú rokovania s firmou, ktorá má na 
starosti verejné obstarávania, ktorá im odporučila v rámci toho, aby sa naozaj nemocnica 
nedostala do problémov, čo sa týka dodania liekov, podpísať rámcové zmluvy, ktoré sa 
v súčasnej dobe spracovávajú po právnej stránke aj formálnej stránke – čiže ako má 
zmluva vyzerať. Ďalej vyjadrila svoju obavu, že sa môže stať, že nemocnica nebude mať 
dodané lieky a preto čaká na možného investora, ktorý prinesie finančný balík.   
 
PaedDr. Pavol Petrovič – uviedol, že pokiaľ dobre pochopil, tak starí dodávatelia už 
nechceli ďalej spolupracovať s nemocnicou, nakoľko nemala voči nim uhradené záväzky 
za lieky a preto teraz musíme kupovať drahšie lieky od iných. 
 
MUDr. Nina Horniaková -  uviedla, že nie je to celkom tak. Garantovanú a najnižšiu 
cenu liekov si viete vydobiť v rámci elektronického trhovníctva. Keďže nemocnica má 
platovú neschopnosť, tak cena liekov je navýšená rizikom neplatenia. 
  
PaedDr. Pavol Petrovič –  uviedol, že v rámci tejto témy by chcel poukázať aj na 
riešenie niektorých záväzkov Mestskej nemocnice ako napr. Národná transfúzna 
a podobne.  
 
MUDr. Nina Horniaková -  uviedla, že najväčším problémom bola Sociálna poisťovňa 
s ktorou boli podpísané viaceré splátkové kalendáre, ktoré sa nesplácali.  
Vďaka vedeniu mesta sa podarilo vyrokovať možnosť podpísania nového splátkového 
kalendára s tým, že garantujeme platiť bežné mesačné odvody, plus Mesto sa zaviazalo, 
že bude mať viazané finančné prostriedky na to, aby sa platil splátkový kalendár. 
Rokovania s dodávateľmi, voči ktorým máme najväčšie záväzky prebiehajú denno-denne 
a je ich neúrekom. 
Čo sa týka Národnej transfúznej stanice, tak v súčasnej dobe sa s nimi dohodli tiež na 
vypracovaní splátkového kalendára.   
 
 MVDr. Marta Balážová  zástupca primátora -  poukázala na to, že sociálna poisťovňa 
platí lieky a všetky krvné deriváty a pritom od roku 2013 Mestská nemocnica neuhradila 
Národnej transfúznej stanici ani euro.  
 
PaedDr. Pavol Petrovič – uviedol, že minulý rok boli za neplatenie záväzkov voči 
dodávateľom pranierované Záhradnícke služby mesta a teraz zisťujeme, že iný riaditeľ 
konal podobne, dokonca nemocnica má záväzky oveľa vyššie. Chcel týmto len poukázať 
na to, aby sme si uvedomili, že koho sme tam vlastne mali.  
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PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  uviedla, že o problémoch nemocnice sa hovorilo aj 
v minulom roku, preto poslanci MsZ uznesením zaviazali  bývalú primátorku  mesta, aby 
hľadala strategického partnera. 
Následne uviedla, že neľutuje a je veľmi rada, že sa podpísala ako jeden z poslancov pod 
zvolanie tohto Mestského zastupiteľstva, ktoré určite nie je zbytočné, lebo sme sa 
dozvedeli veľa nových informácií.  Vyjadrila spokojnosť a vďaku  za prácu MUDr. Nine 
Horniakovej, ktorá podľa jej názoru je garantom pre Mesto, že nevytvorí žiadne ďalšie 
väčšie dlhy ako boli vytvorené do súčasnej doby. Určite by rada všetkými desiatimi 
podporila návrh, aby ona bola zvolenou riaditeľkou Mestskej nemocnice, lebo je to 
človek, ktorý Mestu pomáha.   
MVDr. Marta Balážová  zástupca primátora -  uviedla, že túto ponuku MUDr. 
Horniaková  od nej dostala, žiaľ, neprijala ju.  
 
Mgr. Denisa Uhrinová -  sa opýtala MUDr. Horniakovej, že či je pravda, že ona 
podpisuje objednávky  na lieky už niekoľko rokov dozadu, čiže aj za bývalého vedenia 
nemocnice, nakoľko bola zástupkyňou pre zdravotnú starostlivosť.  
Ďalšiu otázka na MUDr. Horniakovú bola, že či sa nemocnica uchádzala o finančné 
prostriedky na energetické zhodnocovanie verejných budov, nakoľko vie, že je 
spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola dosť finančne náročná.  
 
MUDr. Nina Horniaková -  vysvetlila, postup nákupu liekov a špec. materiálu. Od 
primárov jednotlivých oddelení dostane podpísanú žiadanku s počtom a  špecifikáciou 
liečiva. Žiadanku, ktorú ona prevezme následne preverí či  ju vie vybaviť zo skladu 
a oddielenského počtu jednotlivého liečiva v nemocnici. Pokiaľ je nedostatok liečiva, tak 
jej podpisom dáva návrh na to, aby nemocnica toto liečivo, alebo špec. materiál kúpila. 
Takto podpísaná a schválená žiadanka ide do lekárne, ktorá zosumarizuje všetky 
žiadanky z oddelení a následne sa pripraví objednávka na nákup, ktorá ide na schválenie 
riaditeľovi. Keby boli podpísané rámcové zmluvy tak, táto objednávka sa pošle danej 
firme, ktorá disponuje širokým spektrom liečiv. V súčasnej dobe to prebieha tak, že 
liečivo zoberieme od firmy, ktorá nám dané liečivo vôbec dodá. Dodala, že v súčasnej 
dobe sa rokuje a pracuje na rámcových zmluvách, ktorými by boli garantované ceny a na 
základe tých, by boli zabezpečené lieky, špec. materiál, ale aj všetok ostatný materiál, 
ktorý je v nemocnici potrebný.  Čo sa týka projektov na tepelné hospodárstvo, ktoré sú 
vypracované je ten problém, že nie sú zaplatené, čiže nie možné nimi disponovať do 
vtedy, pokiaľ nebudú uhradené. Následne poukázala na to, že nakoľko sú veľkými 
neplatičmi Sociálnej poisťovni, vidí to pri uchádzaní sa o tieto finančné prostriedky ako 
veľký problém. A čo sa týka budov, tak nakoľko budovy majú len v správe, myslí si, že 
uchádzať by sa potom malo Mesto.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková – sa vrátila k téme, ktorá sa týkala e-mailu od Mgr. Erneka 
s tým, že sa opýtala poslanca JUDr. Cimmermanna, že  pokiaľ sa nejedná o jeho osobu  
v  Advokátskej kancelárii Ernek & Cimmermann, ktorej stránku našla na internete, že by 
chcela vedieť, či vôbec pozná túto spoločnosť, či náhodou sa nejedná o jeho rodinného 
príslušníka,  ktorý zastupuje toho tajného investora, ktorý má záujem o našu nemocnicu.   
Dodala, že  sa pýta preto, lebo celé sa jej to zdá podozrivé, hlavne ten e-mail so 
žiadosťou o prešetrenie postupu Mesta, ktorou  poslancov p. Ernek, ktorého číslo 
uvedené v e-maily sa stotožňuje s číslom na web stránke spomínanej advokátskej 
spoločnosti. Celé sa jej to nezdá. Prečo kontaktoval poslancov MsZ aj napriek tomu, že 
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Mesto mu riadne v lehote odpovedalo, že  nebola vyhlásená žiadna súťaž a nedisponuje 
žiadnymi súťažnými podkladmi s tým, že mu následne odporučili,  aby  potenciálny 
záujemca  si dohodol stretnutie s predstaviteľmi mesta v kompetencii ktorých prebiehajú 
rokovania ohľadom nemocnice. 
  
JUDr. Michal Cimmerman -  povedal, ako už uviedol, on nie je advokátom, nepozná 
žiadnu advokátsku kanceláriu Ernek &Cimmerman, nepozná p. Erneka a dodal, že jeho 
brat má samostatnú kanceláriu.  
Na zhodu mien reagoval príkladom, že niečo podobné tu už bolo a pýtal sa na to kolega 
poslanec Husár – pani Vozárová právnička MsÚ a pán Vozár zo spoločnosti Vego 
Marketing, medzi ktorými neboli  žiadne rodinné väzby, len zhoda mien.  
  
JUDr. Alžbeta Esterková – poďakovala za vysvetlenie.  
 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie,  že Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie: 
Informáciu o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice  
 
Za: 14: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, 
Adamec, Petrovič, Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 14 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že uznesenie 
bolo  poslancami Mestského zastupiteľstva schválené v predloženom znení. 
 
 
K bodu 14 / 
Štatút Mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu  
a k uvedenému bodu uviedla, že Mesto Zlaté Moravce predložilo poslancom MsZ vlastný 
návrh štatútu mesta, nakoľko sa nestotožnilo s predloženým poslaneckým návrhom, 
pretože má zato, že štatút mesta ako základný právny dokument má byť komplexným 
sumárom práv a povinností všetkých dotknutých strán, tým máme na mysli obyvateľov 
mesta, orgánov mesta a primátora mesta. Čo sa týka hlavných výhrad voči navrhovanému 
štatútu spomenula, že predložený návrh štatútu značne zužuje predchádzajúci štatútu 
mesta. Nakoľko ide o jeden zo základných dokumentov mesta a je to najmä pre 
obyvateľov mesta pomôcka, sumár toho, aké práva a povinnosti majú či už oni samy, 
alebo orgány mesta, na akých základoch mesto funguje. Nie každý si prečíta zákon 
o obecnom zriadení, takže taký sumár práv a povinností v podobe štatútu (toho 
komplexnejšieho) je pre každého obyvateľa prospešný.  
Následne dodala, že nebude čítať všetky  výhrady, ale musí uviesť, že Mesto Zlaté 
Moravce, v nadväznosti na politiku participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej 
samosprávy, zastáva názor, že tak zásadný dokument, akým bezpochyby Štatút mesta je, 
by mal prejsť komisiami Mestského zastupiteľstva a verejným pripomienkovaním, 
minimálne takým ako všeobecne záväzné nariadenia mesta pred jeho predložením na 
rokovanie mestského zastupiteľstva.  V nadväznosti na vyššie uvedené preto Mesto Zlaté 
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Moravce trvá na tom, aby v prípade schvaľovania Štatútu mesta Zlaté Moravce bol 
dodržaný  takýto postup.  
 
Mgr. Roman Šíra -  vyjadril sa, že chce  občanom a všetkým prítomným priblížiť tvorbu 
a priebeh situácií  okolo tohto návrhu až po predloženie na dnešné rokovanie Mestského 
zastupiteľstva. 
Poukázal na to, že od roku 2014, kedy prebehli komunálne voľby a všetci poslanci ktorí 
tu sedia a dostali od občanov nášho mesta  mandát vykonávať poslancov MsZ sa všetci 
zišli a ešte pred zložením sľubu sa rozprávali o predstavách a návrhoch ako ďalej 
postupovať a jednou témou boli nové rokovacie poriadky  MsZ a komisií  pri MsZ  
a všetci sa zhodli aj na novom  štatúte  Mesta Zlaté Moravce. Dodal, že veľmi dobre si 
pamätá a všetci kolegovia mu to môžu dosvedčiť, že MVDr. Balážová uviedla, že ona si 
osobne si zoberie na starosti tieto rokovacie poriadky ako aj vypracovanie nového návrhu 
štatútu Mesta Zlaté Moravce, lebo súčasné sú staré a neaktuálne.  
Z jeho strany v tej dobe padlo vyjadrenie, že jej fandí nakoľko vie ako náročné 
a mnohostranové dokumenty to sú. Ďalej dodal, že v roku 2015 sa stala viceprimátorkou  
a bola ne Meste zamestnaná na pracovný úväzok a napriek tomu nikto z Mestského úradu 
štatút mesta neriešil. Z toho dôvodu išiel za vtedajšou právničkou mesta JUDr. 
Vozárovou, aby otvoril túto problematiku a dohodol sa na postupe riešenia. Samozrejme 
právnička mesta  povedala, že môže začať na spracovaní návrh , ktorý bude po 
spracovaní poslancom MsZ zaslaný na pripomienkovanie.   
Ďalej dodal, že on osobne s ňou počas príprav komunikoval,  ale nakoľko vyhrala 
výberové konanie na vyšší post, vedúcu právneho oddelenia na Mestskom úrade 
v Hlohovci, preto  u nás skončila a dokument zostal nedopracovaný. Uvedený dokument 
si zobral za svoj a dopracoval ho. Všetkým kolegom ako aj občanom chce dať do 
pozornosti, že dokument bol prekonzultovaný bývalou právničkou s odborníkmi na 
verejnú správu, ktorej sa zúčastnila a ktorí zastávajú názor, že je absolútne zbytočné, aby 
štatút obsahoval tie isté znenia paragrafov, ktoré sú dané v Zákone o Obecnom zriadení, 
pretože keď v budúcnosti príde k akejkoľvek zmene zákona, Mesto Zlaté Moravce bude 
musieť vždy robiť dodatok. Zákon o Obecnom zriadení je pre Mesto ako biblia a je tam 
uvedené všetko ako má byť.  
Následne uviedol, že 4. novembra 2015 rozposlal pracovnú verziu štatútu Mesta Zlaté 
Moravce všetkým poslancom Mestského Zastupiteľstva na sekretariát a právnemu 
oddeleniu mesta s tým, že požiadal kolegov aj mesto, aby pripomienkovali jeho štatút 
a že nemá problém tieto pripomienky zapracovať. Na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve v decembri 2015 všetkým pripomenul, že im zaslal štatút a ak si to ešte 
doteraz nestihli naštudovať, aby si našli čas a pripomienkovali ho, pretože ho bude 
predkladať na najbližšie Mestské zastupiteľstvo. Do dnešného dňa nemá od kolegov 
poslancov ani jednu pripomienku a to tu sedia štyria doktori práv, tak má za to, že v tom 
štatúte žiadnu chybu nenašli. Následne materiál zaslal na právne oddelenie a osobne bol 
za vtedajšou JUDr. Pálenikovou na Mestskom úrade kde ju požiadal, že ak Mesto má 
nejakú požiadavku do jeho navrhovaného štatútu, aby to zapracovali a aby mu to poslali, 
pretože mu avizovala JUDr. Páleniková, že predsa podľa nej by tam mohlo byť aj niečo 
o primátorovi, na čo on reagoval, že všetko je v Zákone o Obecnom zriadení, ale pokiaľ 
má za mesto nejaký podnet od primátora, viceprimátora, aby to zapracovala a následne 
jemu poslala.  
Do piatku 12.02.2016 nedostal žiadnu pripomienku. V piatok popoludní mu prišiel e-mail 
s návrhom štatútu od Mestského úradu, ktorý keď otvoril zistil, že dokument má 13 strán 
a ten ktorý vypracoval on má 9 strán. Návrh štatútu, ktorý zaslal Mestský úrad je totožný 
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s jeho a to čo tam je navyše je presné znenie a citácie paragrafov zo Zákona o Obecnom 
zriadení.  
Následne vyjadril svoje výhrady k zneniu návrhu štatútu zaslaného Mestským úradom 
hlavne k výrokom: 

- ktoré sa odvolávajú na Mestskú radu, ktorú Mesto Zlaté Moravce nemá, nakoľko 
ju nezriadili 

- ktoré sa týkajú sa informácií ohľadom Výborov mestských častí, v štatúte je 
spomínaných 7 výborov a pokiaľ vie mesto má 4 Výbory mestských častí, lebo 
máme 4 volebné časti.  

Uviedol, že toto sú informácie  ešte zo starého  štatútu mesta, kedy mesto malo 7 
Výborov mestských častí a ktorý vypracoval ešte bývalý poslanec p. Chládek. Poukázal 
na nekvalitne spracovaný materiál, ktorý bol zaslaný všetkým poslancom Mestského 
zastupiteľstva  a nevie či si toto kolegovia všimli, ale on si tu námahu dal, nakoľko keď 
tvoril návrh štatútu mesta.  
 
MVDr. Marta Balážová – uviedla, že návrh bol zaslaný na pripomienkovanie, nie ako 
návrh na schválenie. Dodala, že musí priznať, že nakoľko roboty je veľmi veľa, tak štatút 
dala na spracovanie a pripomienkovanie právnikom, k čomu sa môže vyjadriť aj 
právnička. Ona osobne  do tejto chvíle nemala vedomosť o týchto nedostatkoch, takže sa 
ospravedlňuje, ale nakoľko  je pracovne zahltená termínovanými vecami, nemala priestor 
na skontrolovanie materiálu. Pripomína však,  že tento návrh bol zaslaný ako pracovný, 
nie ako návrh na schválenie.  
 
Mgr. Roman Šíra -  uviedol, že s právničkou JUDr. Gregáčovou telefonoval, že prečo 
nepripomienkovala jeho návrh  a uviedla mu, že dostala pokyn pripraviť nový návrh 
z Mestského úradu.  Následne sa vyjadril aj k pripomienke, že štatút mal prejsť 
komisiami a uviedol, že od 4. Novembra to majú všetci poslanci aj Mesto na e-maily 
a doteraz mu neprišla žiada pripomienka, čo je 3 a ½ mesiaca, tak v tomto prípade tento 
argument neobstojí.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  poukázala na to, že podľa jej názoru v súčasnej dobe má 
Mesto Zlaté Moravce také problémy ako sú dlhy a zlá ekonomická situácia v mestských 
podnikoch, ktoré si zaslúžia väčšiu prioritu ako je problém s neaktuálnym štatútom, ktorý 
bol zlý už aj za doby pôsobenia  poslanca Mgr. Šíru ako prednostu MsÚ. Uviedla, že 
v poslednej dobe sa zaoberala týmito problémami a štatútu mesta nevenovala pozornosť.  
 
Mgr. Roman Šíra -  reagoval na príspevok JUDr. Esterkovej s tým, že prednosta MsÚ 
má svoje kompetencie, ktoré má dané, Mestské zastupiteľstvo má svoje kompetencie 
a keď ako prednosta MsÚ túto problematiku preberal s bývalými poslancami MsZ, tak 
tam nebola vôľa toto meniť.  
Volebné obvody sa menili len pred komunálnymi voľbami 2014 a od vtedy ich máme 
štyri. Poukázal na to, že v súčasnej dobe ako poslanec MsZ má možnosť s týmto 
nesúladom niečo spraviť, venoval tomu množstvo času a bol prístupný pripomienkam 
z každej strany a v piatok keď prišiel návrh mesta strávil štyri hodiny s tým, aby porovnal 
a vyhodnotil tieto návrhy, ale podľa skutočností, ktoré sa odohrávajú je jediný kto sa 
tomu venoval.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  zareagovala na príspevok Mgr. Šíru, že návrh štatútu má 
pripraviť Mestský úrad, ktorý riadi prednosta MsÚ, takže má pocit, že sa tu vyčítajú veci, 
23 
 



ktoré boli aj za jeho pôsobenia ako prednostu na Mestskom úrade. 
 
RNDr. Jozef Paluška – reagoval na príspevok Mgr. Šíru, že chápe jeho rozhorčenie, že 
sú tam nejaké nepresnosti, ktoré vznikli kopírovaním nejakých častí dokumentu. Chyba 
sa môže stať, treba na ňu upozorniť, spripomienkovať,  ale netreba to brať tragicky.  
 
Ing. Ján Adamec -  uviedol, že si veľmi váži aktivitu a hodiny práce poslanca Mgr. Šíru, 
ale v súčasnej dobe musíme zaujať stanovisko ako ďalej a je pravda, že návrh Mgr. Šíru 
nepripomienkoval nikto, ani jeho najbližší kolegovia. V súčasnej dobe tu máme dva 
návrhy, preto odporúča odstúpiť tento bod rokovania na ďalšie rokovanie Mestského 
zastupiteľstva s tým, že všetci poslanci budú tomu venovať pozornosť a nejaké to 
pripomienkovanie tam bude.  
 
MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta -  uviedla, že návrh mesta je čisto 
pracovný, nie je to návrh na schválenie a ona osobne si myslí, že by to malo byť 
schválené až keď bude zvolený nový primátor, ktorý určite má čo k tomu povedať, 
nakoľko je to závažný dokument tohto mesta.  
 
Mgr. Roman Šíra – uviedol, že štatút mesta je interná smernica mesta a ešte raz 
zopakoval, že rozdiel medzi jeho návrhom a návrhom mesta je len to, že je tam citovaný 
Zákon o obecnom zriadení, žiadne nóvum tam nie je.  V jeho návrhu je uvedené, že 
poslanci majú kompetenciu schvaľovať zásady vytvárania poslaneckých klubov, ktoré 
sme už schválili a je platné uznesenie. Vysvetlil, že dôvodom zapracovania tejto 
informácie do štatútu je, aby aj poslanci v budúcnosti vedeli, že majú oporu v štatúte a že 
na tomto základe môžu  prijímať zásady, pretože sa môže stať, že za 2 a ½ roka tu z nás 
50% sedieť nebude a noví kolegovia si môžu chcieť zmeniť už schválené zásady.  
Dodal, že uvedené bolo v návrhu Mestského úradu vypustené a keď sa opýtal JUDr. 
Gregáčovej, že prečo mu to nepripomienkovala, prečo mu nezavolala, tak mu bolo 
povedané, že dostala  pokyn z návrhu toto vypustiť.  
Uviedol, že uvedené bolo podľa jeho názoru vypustené z dôvodu, že sa vedeniu mesta 
vôbec nehodí to, že ten poslanecký klub existuje a preto urobili protinávrh, ktorý je 
s hrubými chybami.  
Dodal, že nemá problém do svojho návrhu doplniť veci, ktoré sú v návrhu Mesta navyše, 
ale chce apelovať na to, že je to úplne zbytočné nakoľko sú v Zákone o Obecnom 
zriadení, ktorý je nadriadený orgán internej smernici, preto nevidí dôvod na odsúvanie 
tohto materiálu. Uviedol, že on materiál pripravil, čestne ho predložil, on sa správal 
korektne a bol otvorený akýmkoľvek pripomienkam, ktoré zo žiadnej strany neprišli, 
preto žiada pani viceprimátorku, aby dala o jeho návrhu hlasovať a poslanci nech hlasujú 
podľa svojho vedomia a svedomia.  
 
Ing. Karol Švajčík – vyjadril sa, že  za seba môže povedať toľko, že návrh poslanca 
Mgr. Šíru si naštudoval a v podstate nemá voči nemu výhrady, možno nejakú malú.  
Problém však vidí v tom, že si nestihol naštudovať návrh, ktorý bol zaslaný zo strany 
mesta a podľa jeho názoru, aby mohol korektne hlasovať musí si porovnať tieto dva 
návrhy, čiže táto skutočnosť ovplyvní v prípade hlasovania jeho hlasovanie. Potrebuje 
ešte čas, aby si mohol naštudovať návrh mesta a porovnať s návrhom pána poslanca.  
Preto podľa jeho názoru by sa nemalo pristupovať k hlasovaniu, nakoľko si myslí,  by to 
mohlo byť na škodu pre ten materiál, ktorý pán poslanec pripravil.  
 
24 
 



PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  uviedla k navrhovanému štatútu svoje pripomienky a to 
konkrétne k symbolom mesta, nakoľko medzi symboly mesta patria erb, vlajka mesta, ale 
aj insignie, ktoré sa tu nespomínajú, čo je potrebné doplniť. Následne prítomným 
vysvetlila účel a použitie insignií primátora.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje Štatút 
mesta Zlaté Moravce  v predloženom  znení :  
 
Za:5  Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub,  
Proti: 1  Paluška 
Zdržali sa: 8  Esterková, Klučiar, Madola, Adamec, Petrovič, Balážová, Švajčík, 
Ivanovičová, 
Prezentovaní: 14 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že uznesenie 
nebolo  poslancami Mestského zastupiteľstva schválené. 
 
Mgr. Roman Šíra – uviedol svoje výhrady voči hlasovaniu kolegov poslancov, ktorí 
podľa jeho názoru by mali pristupovať zodpovednejšie k navrhovaným materiálom 
hlavne pokiaľ ho majú na e-maily k dispozícii 3 a ½ mesiaca a hlavne pokiaľ to niekoho 
stálo veľa času a práce.  
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  navrhla, aby návrh štatútu bol dopracovaný 
a predložený   na rokovania   komisií  Mestského zastupiteľstva . Mestský úrad požiadala 
o zabezpečenie  tohto dopracovania a predloženia komisiám MsZ.   
 
 
K bodu 15/ 
Odpolitizovanie Tekovských novín (mat. č.7-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
a uviedla, že na minulom Mestskom zastupiteľstve poslanec Mgr. Cimmermann otvoril 
problematiku odpolitizovania Tekovských novín s tým, že poslancom boli zaslané 
podklady – Zásady informovanosti.  Dodala, že k uvedenej problematike by sa chcela 
vyjadriť a uviedla svoje výhrady voči príspevkom, ktoré sú zverejnené na blogu pána 
Cimmermana kde je uvedené, že : 

- viceprimátorka osobne nadiktovala celé číslo Tekovských novín, nehľadiac na 
protesty redaktorky, ktorá sa od výtlačku dištancovala 

- ...Ak si dáte námahu a prelistujete posledné číslo predvolebných Tekovských 
novín tak zistíte, že zmienka o primátorovi chýba azda len v rubrike spomienka 
zosnulých. 

Na základe uvedeného  si doniesla  sem tie Tekovské noviny a čo sa týka čísla 12, tak nie 
je tam ani jedna jej fotografia, čo tam je uvedené , tak len jej príhovor, ktorý 
zamestnankyňa mesta, ktorú keď požiadala, aby napísala vianočný príhovor primátora to  
odmietla. V novembrových Tekovských novinách, ktoré boli spomenuté tak,  že celé 
číslo nadiktovala, môže teraz ukázať. Podpísaná je pod tromi článkami a je tam štyri krát 
jej fotografia. Tie články sa týkali hospodárenia mestských podnikov  a myslí si, že sú to 
informácie, ktoré by občania tohto mesta mali vedieť.  Dodala, že čo sa týka nemocnice 
tak na budúci týždeň sa tam koná audit a ona určite bude za to, aby sa v budúcich 
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Tekovských novinách zverejnili výsledky auditu, pretože sú to mestské príspevkové 
organizácie, slúžia občanom a občania majú právo vedieť, že v akom stave sa tieto 
príspevkové organizácie nachádzajú – čiže v tomto nevidí žiadne politikárčenie a čo sa 
týka jej vyjadrenia prečo odvolala pána Cimráka, tak na všetkých tých bodoch trvá 
a možno by sa po ukončení auditu dali spomenúť aj iné pochybenia zo strany bývalého 
vedenia nemocnice.  
Následne poukázala na to, že na e-mail poslancov bol z jeho strany zaslaný materiál – 
Zásady informovanosti. K uvedenému návrhu  by sa chcela vyjadriť toľko, že  úplne 
mení pôvodnú koncepciu poskytovania informácií a spravodajstva obyvateľom ZM 
z bezplatnej na platenú, zo spravodajskej na komerčnú, z voľne prístupnej na ťažšie 
dosiahnuteľnú, z apolitickej na čiastočne ovládanú politikou. Dôvody prečo je tohto 
názoru uviedla v nasledovnom znení: 

- V platnom štatúte novín je deklarované, že noviny majú spravodajský charakter, 
čo sa i v posledných vydaniach napĺňa, napr. Bola uverejnená rozsiahla správa 
o finančnom stave mestských podnikov, podrobná analýza rozpočtu mesta, 
informáciou o činnosti mestských podnikoch alebo informácia o pripravovaných 
opatreniach mestského úradu.  

- Návrh predpokladá, že redaktor i grafik nebudú zamestnancami mesta, ale budú 
vybraný členmi redakčnej rady, pričom členovia redakčnej rady by mali byť 
zástupcovia politických strán i poslanci nestraníci. Podľa môjho názoru, práve 
táto skutočnosť znamená vstup politiky do tvorby tekovských novín.  

- V návrhu sa predpokladá, že členovia redakčnej rady budú za svoju činnosť 
platení, čo znamená že nielen redaktor, grafik ale celá redakčná rada zaťažia 
rozpočet mesta 

- Za najdôležitejší nedostatok návrhu však považujem fakt, že v zmysle zákona 
č.167/2008 Z.z.  Tlačový zákon je zodpovedný za periodikum a jeho obsah 
vydavateľ , ktorým je Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom. Z návrhu však 
vyplýva, že redaktor, grafik i redakčná rada nebudú v pracovnom pomere k mestu 
a ich jediná sankcia v prípade zneužitia svojho postavenia je to, že nebudú 
opätovne zvolení do svojej funkcie mestským zastupiteľstvom. Zodpovednosť za 
Tekovské noviny zostanú na ramenách mesta a jeho štatutára, ktorý však nebude 
mať možnosť ovplyvniť jeho obsah, alebo zabrániť zneužitiu mestských novín na 
osobné záujmy redaktora alebo redakčnej rady. 

- Mesto má pripravený nový štatút Tekovských novín a je potrebné, aby prešiel 
komisiami pri MsZ 
 

Následne uviedla, že by chcela poslancov MsZ a verejnosť informovať o žiadosti 
poslanca JUDr. Cimmermanna, ktorý si má záujem záväzne si objednať prednú stranu na 
februárovom a marcovom čísle Tekovských novín.  Dodala, že s takýmto návrhom ako 
štatutár mesta nesúhlasí. Uviedla, že poslanec JUDr. Cimmermann navrhuje na jednej 
strane odpolitizovanie Tekovských novín a na druhej strane ich sám chce politizovať a to 
nehovorím o etickom a morálnom hľadisku, a argument, že inzercia môže pomôcť aj 
Tekovským novinám a aspoň z časti zníži náklady mesta na ich prevádzku považujem za 
účelový. 
Dodala, že toto sú dôvody, pre ktoré nepodporí predložený návrh nového štatútu 
Tekovských novín. 
 
JUDr. Michal Cimmermann -  reagoval na príspevok MVDr. Balážovej   uviedol, že : 

1) Redakčná rada by sa skladala so zástupcov poslancov  z jednotlivých politických 
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strán (SMER, KDH, ) zástupcu Klubu nezávislých poslancov, zástupcu  
z nezaradených nezávislých poslancov. Predseda redakčnej rady by bol prednosta 
MsÚ. Z uvedeného vyplýva, že o obsahu Tekovských novín by rozhodovali piati 
ľudia. Teraz rozhoduje o obsahu jeden človek – štatutárny orgán Mesta Zlaté 
Moravce.  

2) Čo sa týka témy inzercia, tak k uvedenému môže povedať toľko, že vedenie mesta 
na neho útočí aj napriek tomu, že nevie čo je obsahom tejto inzercie. Následne 
bola prečítaná e-mailová komunikácia medzi ním a redaktorkou Tekovských 
novín, ktorá hovorila o tom, že na inzerciu nárok má, ale vedenie mesta jej do tej 
chvíle na danú objednávku neodpovedalo. Následne prítomných informoval 
o obsahu požadovanej inzercia, ktorá sa mala týkať Občianskeho združenia, ktorá 
chcela informovať o získanej dotácii na obnovu židovského cintorína 
a v Tekovských novinách chcel  poukázať na verejnú zbierku, do ktorej  sa môžu 
občania Mesta zapojiť. Následne odmietol obvinenie, že zneužíva Tekovské 
noviny.  K uvedenej požiadavke na inzerciu posielal tri e-maily na ktoré nedostal 
doteraz stanovisko.  Poukázal aj na výnos Tekovských novín za minulý rok, ktorý 
bol podľa jeho zistení cca 239 €, pričom náklady  32 000 €. Následne sa vyjadril, 
že  zablokovanie inzercia len z dôvodu, že o ňu požiadal on a z dôvodu, že 
vedenie mesta sa domnieva, že ide o politický ťah, nie je správne.  

 
MVDr. Marta Balážová zástupca primátora -  uviedla, že poslanec Cimmermann 
neposlal špecifikáciu inzercie ani iné bližšie informácie, preto nie je zvláštne, že za 
súčasnej situácie sa domnievali, že ide  o inzerciu politicky zameranú.  
 
Mgr. Roman Šíra -  uviedol, že by chcel v rámci tohto bodu vyjadriť svoj názor. 
Náklady na Tekovské noviny sú 32 700 € ročne. Požiadal  prítomných, aby sa zamysleli 
nad tým ako by to bolo, pokiaľ by sa schválil návrh ktorý predložil Klub nezávislých 
poslancov. 

- Redakčná rada 5 členov ,  ktorá bude pri desiatich vydaniach zasadať 10 krát, čo 
predstavuje 2000 € 

- Post grafika, alebo redaktora, ktoré by bolo na základe výberového konania, ktoré 
by prebehlo za účasti redakčnej rady. Záujemcovia by mohli byť FO, alebo PO 
a cena práce by bola fakturovaná, čiže mestu by odpadli odvody   a iné povinnosti 
zo zákona....... Z finančného hľadiska by náklady predstavovali spolu  max. 
15 000 € 

- Poukázal na to, že členom bude aj zástupca Mestského úradu a nemajú problém, 
aby na druhej strane vydania mal vždy vyhradený priestor  na vyjadrenia 
a odpovede občanov a pod. aj primátor mesta. Uvedeným návrhom však chcú 
eliminovať to, aby si tam mohol napísať každý čo chce, ktoré  následne 
zdôvodnil:  

- Následne prečítal článok zverejnený v Tekovských novinách k zvýšeniu dane 
z nehnuteľnosti a k vyhláseniu poslancov k účelovému viazaniu získaných 
prostriedkov a uviedol, že s článkom súhlasí až po vyjadrenie  .....pokiaľ 
rozhodnutie bude v mojich rukách, zabezpečím a spravím všetko preto, aby tieto 
prostriedky boli použité v súlade so schváleným uznesením......  Dodal, že 
uvedené berie ako  manipuláciu, nakoľko nech bude na poste primátora 
ktokoľvek, finančné prostriedky musia byť použité v zmysle schváleného 
uznesenia MsZ inak by došlo k porušeniu 2 zákonov – Zákonu o predbežnej 
finančnej kontrole a Zákonu o rozpočtových pravidlách.  Následne poukázal aj na 
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priebeh rokovaní finančnej komisie a Mestského zastupiteľstva, kde MVDr. 
Balážová najskôr na komisiách podporila tento návrh a následne  pri hlasovaní 
Mestského zastupiteľstva ho nepodporila.  

- Následne poukázal na články, ktoré boli zverejnené v Tekovských novinách 
ohľadom bývalého riaditeľa Mestskej nemocnice s tým, že nejde tu obhajovať 
bývalého riaditeľa, nechce tu rozoberať čo porušil a čo nie, dokonca je toho 
názoru, že pokiaľ volení funkcionári majú podozrenie zo spáchania trestného 
činu, aby sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní.   Dodal, že on by chcel 
poukázať na e-mail, ktorý bol zaslaný všetkým poslancom MsZ , ktorý sa týkal 
článku napísaného MVDr. Balážovou a zverejneného v Tekovských novinách. 
V uvedenom e-maily  sa advokátska kancelária, ktorá zastupuje JUDr. Cimráka  
dožaduje, aby v najbližšom vydaní Tekovských novín bolo uverejnené 
ospravedlnenie  JUDr. Cimrákovi za  nepravdivé informácie o ňom, ktoré boli 
v týchto mestských novinách zverejnené inak podajú na Mesto Zlaté Moravce 
žalobu.  Na základe uvedeného sa opýtal, že v akom stave je táto vec nakoľko 
poslanci nedostali k uvedenej problematike stanovisko od Mesta, lebo pokiaľ vie, 
tak v nasledujúcich dvoch číslach Tekovských novín ospravedlnenie o ktoré 
žiadali nebolo. Požiadal o informácie či táto advokátska kancelária podnikla 
nejaké kroky voči mestu, lebo dostal informácie, že bola na Mesto podaná žaloba 
aj s nejakými podmienkami. Spýtal sa či sa tam hovorí aj o nejakom finančnom 
odškodnení, pokiaľ áno, tak v akej výške a či pani zástupkyňa v prípade, že príde 
k ukončenie súdu a Mesto prehrá s tým, že bude musieť zaplatiť za tento článok 
finančné odškodnenie, prevezme osobnú zodpovednosť za celú túto záležitosť. 

 
MVDr. Marta Balážová  - reagovala na príspevok Mgr. Šíru 
- Čo sa týka zvyšovania daní, tak na samotnom rokovaní Mestského zastupiteľstva 

sa vyjadrila a zdôvodnila svoje hlasovanie s tým, že  občania ju osobne 
kontaktovali v tejto veci s veľkými výhradami. V  tom období akurát  prevzala 
úlohu štatutára mesta a videla rezervy v Meste a v mestských podnikoch  
a priestor na zefektívnenie a konsolidáciu a to bol dôvod jej hlasovania.  

- K článku v Tekovských novinách ohľadom bývalého riaditeľa Mestskej 
nemocnice môže povedať, že bola na Mesto doručená len pred žalobná výzva, 
ktorá bola doručená aj jej ako súkromnej osobe. Nemá vedomosť o tom že by 
bola na Mesto podaná žaloba, nemá žiadne iné informácie. Následne dodala, že 
k uvedenej veci bola vypovedať aj na kriminálke s tým, že podnet odmietli 
nakoľko všetky zverejnené informácie a údaje už boli pred tým uverejnené, takže 
podnet bol pozastavený.  

 
JUDr. Alžbeta Esterková – uviedla, že  prezentovanie názorov, postojov a cieľov 
poslanca Mgr. Šíru je iné, keď je poslanec a iné bolo za jeho pôsobenia ako prednosta na 
Mestskom úrade.  Opýtala sa ho, prečo za jeho pôsobenia  na Mestskom úrade nepracoval 
na odpolitizovaní Tekovských novín, ktoré boli ovplyvňované primátorom Pracovníci 
patrili pod neho, takže mohol  sa v tejto veci  realizovať a vytvoriť štruktúru fungovania 
aj čo sa  týka  nákladov  - šéfredaktorka, redaktorka, grafik  atď.  Dodala, že týmto chcela 
reagovať na manipuláciu, ktorú vo svojom príspevku spomenul.  
Následne sa vyjadrila k požiadavke o inzerciu s tým, že zverejnenie aktivít poslanca 
Cimmermanna na titulnej stránke Tekovských novín  ona osobne vidí tiež ako 
predvolebnú kampaň. Pre ňu to je nepochopiteľné, že pán poslanec  si chce pred voľbami 
objednať prvé stránky Tekovských novín a vzápätí žiada ich odpolitizovanie.  
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Uviedla, že čo sa týka redakčnej rady tak  po zrátaní  zástupcov SMER, KDH a Klubu 
nezávislých poslancov  jej v celkovom počte poslancov vychádza počet 8 poslancov, 
ktorí by navrhli troch členov redakčnej rady a ostatná väčšina poslancov v počte 9 
poslancov by  navrhla iba jedného člena. Uviedla, že sa ospravedlňuje, ale nezdá sa jej pri 
tomto kľúči, že by tu išlo o odpolitizovanie Tekovských novín.  
 
Ing. Karol Švajčík -  uviedol, že čo sa týka predloženému návrhu tak pred ním visí 
otáznik hlavne  v časti, ktorá sa týka spoplatnenia Tekovských novín vo výške 0,50 €. 
Dodal, že pokiaľ toto bude súčasťou návrhu on osobne za to nezahlasuje, nakoľko si 
myslí, že občania tohto mesta si zaslúžia informácie bezplatne a uvedené už niekoľko 
krát povedal aj v pléne pri konzultovaní tohto návrhu. Následne sa vyjadril, že na 
výhradách pani poslankyni Esterkovej určite niečo  je a  myslí si, že sa to dá dopracovať, 
ale každopádne sa všetci zhodnú na tom, že  štatút Tekovských novín je potrebné riešiť.  
Jeho výhrada sa týkala hlavne spoplatnenia Tekovských novín, nakoľko už raz 
spoplatnené boli a nebolo to úspešné,  preto sa pristúpilo k stanoveniu priority dostať 
informácie k občanom a v súčasnej dobe sa tlačí cca 3000 ks výtlačkov, ktoré sú 
distribuované do domácností bezodplatne.  
 
MVDr. Marta Balážová zástupca primátora -  požiadala Ing. Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu, aby sa k návrhu vyjadrila z ekonomického hľadiska. 
 
Ing. Szobiová -  sa vyjadrila hlavne k časti odmeňovania členov redakčnej rady 
a spracovateľov novín. Uviedla, že čo sa týka zaťaženia rozpočtu, tak to nevie posúdiť, 
nakoľko je potrebné, aby  v prípade schválenia redakčná rada predložila požiadavky na 
rozpočet pri tvorbe rozpočtu a pri prerozdeľovaní výdavkovej časti sa posúdi, že návrhy 
sa môžu akceptovať a ktoré nie.  
Čo sa týka odmeňovania, tak  v Zákone o rozpočtových pravidlách sa hovorí o tom, že 
rozhodovať o verejných finančných prostriedkov v našom prípade môže len Mestské 
zastupiteľstvo, čiže zástupca  redakčnej rady dá požiadavky v rámci prípravy a tvorby 
rozpočtu na rozpočet a následne pri tvorbe rozpočtu sa dohodne, že koľko sa môže z 
rozpočtu uvoľniť na Tekovské noviny ako celok  a následne sa musí špecifikovať čo 
pôjde na odmeňovanie, služby a pod. Dodala, že redakčná rada ako taká nemá oprávnenie 
v zmysle zákona, aby rozhodovala o finančných prostriedkoch. Prostriedky, ktoré budú 
slúžiť na služby, prípadne plat redaktora, ktorý keď bude externá osoba tak bude musieť 
byť schválený na základe odporúčania redakčnej rady, alebo keď bude podnikateľ 
vybratý výberovým konaním, musí to prejsť verejným obstarávaním, na základe ktorého 
bude podpísaná zmluva v ktorej bude vymedzená odmena za službu. V prípade fyzickej 
osoby tiež musí byť podpísaná zmluva, kde bude odmena vyčlenená.  
Následne poukázala, že forma odmeňovania členov redakčnej rady uvedená v návrhu 
„tak ako sú poslanci“  nie je postačujúca. Musia byť prijaté zásady o odmeňovaní.  
 
JUDr. Alžbeta Esterková -  poukázala na fungovanie mestských novín v iných mestách. 
Uviedla, že telefonovala s riaditeľkou MSKS Nového Mesta nad Váhom a na základe 
rozhovoru zistila, že riaditeľka MSKS je šéfredaktorkou 20–stranových mestských novín, 
ktoré píše a graficky spracováva sama. Dodala, že preto nerozumie pozícii grafika 
v tomto návrhu.  
 
PaedDr. Pavol Petrovič -  uviedol, že tieto veci by si mali poslanci MsZ riešiť na 
pracovných stretnutiach pred Mestským zastupiteľstvom a nie teraz jeden bod 
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prerokovávať dve hodiny.  
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  poukázala na to, že aj v minulosti už fungovala 
redakčná rada, ktorej členmi boli poslanci, prednosta MsÚ a odborníci, ktorí boli 
prispievatelia, preto ona osobne je za tento spôsob fungovania redakčnej rady . 
K spoplatneniu  novín uviedla, že poslanci schválili bezodplatnú distribúciu Tekovských 
novín zadarmo z dôvodu, že Mesto nemá plne funkčný rozhlas. Nakoľko má informáciu, 
že ľudia z okolitých obcí majú záujem o Tekovské noviny, tak navrhuje, aby finančná 
hodnota bola stanovená s tým, že v prípade záujmu,  bude možnosť predaja týchto novín.  
 
MVDr. Marta Balážová -  uviedla, že v návrhu je spomínaná aj webová stránka Mesta 
Zlaté Moravce a z toho dôvodu chce informovať občanov ako aj poslancov MsZ, že dala 
spracovať novú webovú stránku, ktorá bude ku koncu mesiaca funkčná. Táto webová 
stránka bude spĺňať všetky potrebné zákonné náležitosti, nakoľko súčasná uvedené  
nespĺňa. Mesto Zlaté Moravce už nebude využívať služby zlatemoravce.info, ale všetky 
informácie budú zverejnené na novej webovej stránke mesta.   Ďalej upozornila, že týmto 
sa budú šetriť finančné prostriedky, nakoľko investícia  na začiatku  je vo výške 1197 € 
s DPH a následné mesačné výdavky sú už iba 60 € s DPH, čo  je s porovnaním s tým, čo 
Mesto v súčasnej dobe platí za info zlatemoravce,  520 € každý mesiac, značná úspora.   
  
Mgr. Roman Šíra -  uviedol, že s návrhom, aby pre občanov mesta Zlaté Moravce 
Tekovské noviny boli bezplatné nemajú problém. Čo sa týka grafika, tak musí povedať, 
že tú vizualizáciu Tekovských novín niekto robí a robiť musí, pretože tá celú vizualizáciu 
pred tým ako to ide do tlače robí grafik, nie šéfredaktor. Dodal, že celú dobu to tak bolo 
a chcú, aby to tak zostalo. Ak Mesto povie, že niekto zo zamestnancov mesta sa stane 
grafikom a v rámci pracovnej zmluvy sa mu  rozšíri pracovná náplň nemajú s tým 
problém. Klubu nezávislých poslancov ide skôr o redaktora. Následne uviedol, že bude 
reagovať na príspevok poslankyne Esterkovej  a dá jej za pravdu, že ani jemu ako 
prednostovi sa nepáčilo, že pán bývalý primátor Lednár mal pod svojim vplyvom 
redakciu novín a všetky veci okolo.  
Opýtal sa jej, že či si vážne myslí aj napriek tomu, že pracovníci patrili pod prednostu,  
ale on ako prednosta spadal pod primátora ako najvyššieho predstaviteľa mesta, že mal 
možnosť niečo zmeniť. Uviedol, že on ho mohol akurát upozorniť čo aj spravil, ale 
ovplyvniť a rozhodnúť v tejto veci nemohol.  
Následne požiadal kolegov poslancov, aby zvážili svoje rozhodnutie pred hlasovaním, 
nemajú problém upraviť návrh čo sa týka  odplaty za Tekovské noviny, kľúč na zloženie 
redakčnej rady je podľa jeho názoru správny a čo sa týka novej web stránky to len 
schvaľujú, tiež to mali v návrhu, takže táto úloha bude splnená.  
 
MVDr. Marta Balážová -  dodala, že okrem novej oficiálnej web stránky bude zriadená 
aj oficiálna Facebook stránka Mesta Zlaté Moravce, nakoľko v súčasnej dobe pod týmto 
názvom sú evidované štyri ale ani jedna nie je mestská.  
 
Mgr. Roman Šíra -  uviedol, že tým pádom budú splnené už dva body, nakoľko toto 
mali tiež v pláne.  Následne dodal, že pred začatím hlasovania žiada Mgr. Horváta 
o zapracovanie pripomienky, ktorá sa týka spoplatnenia  a zmenil 0,50 € na 0 €. 
 
Následne vznikla diskusia medzi poslancami, ktorí neboli spokojní ani s kľúčom pri 
zložení Redakčnej rady.  
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JUDr. Michal Cimmermann – uviedol, že zas sa opakuje situácia ako pri štatúte mesta, 
nakoľko tento návrh bol zaslaný všetkým poslancom pred viac  ako dvomi mesiacmi a do 
dnešného dňa mu nebola zaslaná žiada pripomienky, ktoré sa teraz predkladajú.  
Následne uviedol, že súhlasí s dopracovaním a sťahuje tento návrh z dnešného programu 
rokovania s tým, že ho predloží na najbližšie Mestské zastupiteľstvo. Požiadal kolegov 
o zodpovedný prístup, aby sa situácia neopakovala.  
 
MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta – skonštatovala, že poslanec 
JUDr. Cimmermann stiahol svoj návrh z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva.   
  
 
K bodu 16/ 
Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ (mat. 
č.8-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu a uviedla, že  
materiál k predloženému bodu rokovania bol zaslaný všetkým poslancom MsZ  a na 
prípadné otázky zodpovie predkladateľka návrhu poslankyňa PaedDr. Ivanovičová   
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a schválilo  
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ a schvaľuje  
Mgr. Zuzanu Hudecovú Molnárovú ako účinkujúcu zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ 
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN  
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREI Real Estate Zlaté 
Moravce s.r.o. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  -  
(stavba „Obchodná galéria – Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“) 
(mat. č.9-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za predložené uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
prerokovalo a schvaľuje   
Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce 
so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi TREI Real 
Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604 na 
základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/19386/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky obchodná galéria  
a kanalizačnej prípojky obchodná galéria k stavbe „Obchodná galéria - Zlaté Moravce“. 
Predmetnou Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv 
a povinností z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM 
s.r.o. na nového budúceho oprávneného z vecných bremien TREI Real Estate Zlaté 
Moravce s.r.o. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien č. SMM-2244/19386/2015 a na základe skutočnosti, že budúcim investorom 
a majiteľom Vendo Parku bude spoločnosť TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. so 
sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604, 
Splnomocňuje  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o prevode práv a povinnosti 
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 18/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“) (mat. 
č.10-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
Prerokovalo a schvaľuje  
Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 
36361518  ako oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej po 
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ukončení výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté 
Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“ a vo veci súhlasu so zriadením vecného 
bremena na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- € za 1 m2 výmery 
zameraného vecného bremena geometrickým plánom č. 738/2014 zo dňa 03.12.2014 
vyhotoviteľa GEA s.r.o., Janka Kráľa 33, Nitra, o výmere 58 m2, t.j. celkom vo výške 
580,-€ v prospech Mesta Zlaté Moravce.  
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech 
oprávneného vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinného ako vlastníka 
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetických zariadení. 
Zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 537/1 o výmere 7825 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy o 
zriadení  vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa 
priloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného: 
15/631/L13.1004.06.0001/VB, 
spolnomocňuje 
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení  vecného 
bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného: 15/631/L13.1004.06.0001/VB. 
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 19/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. („NA¬_ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS“) (mat. č.11-13MZ-
2016) 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a schvaľuje  
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 
36361518  ako oprávneným uzatváranej z dôvodu ukončenia výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „NA_Zlaté Moravce, 
Dlhá, NNK, VNK, TS“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške 
11.500,- € na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce.  
Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech 
oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b). 
Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení 
podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetických zariadení. 
Zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5601 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5591 o výmere 6651 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5592 o výmere 6144 m2 , druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremená sú zriadené na dobu neurčitú. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy o  
zriadení  vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa 
priloženého návrhu Zmluvy o o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 
15/710/L13.1004.13.0004/VB 
splnomocňuje  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení  vecných 
bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 15/710/L13.1004.13.0004/VB 
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
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Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
K bodu 20/ 
Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016 so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných čerpacích 
staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.12-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a schvaľuje  
Dohodu o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako povinnom z vecných bremien a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s.  so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 
zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. – predsedom predstavenstva a Mgr. 
Ľubošom Kolárikom – členom predstavenstva, ako oprávnenom z vecných bremien, 
pričom predmetom tejto dohody je bezodplatné zrušenie vecných bremien zapísaných 
pod číslom vkladu V 415/11 zo dňa 13.07.2011,  z dôvodu zmien vodnej stavby, ktoré 
vyplynuli v priebehu realizácie výstavby ČS2 a ČS3.  
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecných bremien, ktoré boli zriadené v katastri 
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecných bremien – Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc v k. ú. Zlaté 
Moravce nasledovne: 
a, zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo 
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu 
stanicu ČS2 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu 
a jej prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 2792/4 o výmere 20 m2 
v kultúre ostatné plochy, vyznačenej v GP č. 27/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., 
J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 27.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011; 
b,  zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo 
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu 
stanicu ČS3 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu 
a jej prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 3164/84 o výmere 20 m2 
v kultúre orná pôda, vyznačenej v GP č. 28/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., 
J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 28.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Dohody o zrušení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 na podpis 
splnomocňuje 

35 
 



zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Dohody o zrušení vecných bremien  
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Dohody o zrušení 
vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016  
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. ...../14-Ne/2016 so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových podzemných 
čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č.13-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie , že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
prerokovalo a schvaľuje  
Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako povinným z vecného bremena a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
ako oprávneným z vecného bremena v súvislosti s novým umiestnením podzemných 
čerpacích staníc ČS2 a ČS3 pri výstavbe kanalizácie na uliciach Hájovej a Potočnej 
v meste Zlaté Moravce.  
Vecné bremená budú zriadené v prospech oprávneného z vecných bremien – 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc 
ČS2 a ČS3 v k. ú. Zlaté Moravce na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích 
stavieb ČS2 a ČS3 nasledovne: 
a, vecné bremeno v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného 
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS2 
a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na časti pozemku - na časti parcely KN registra „E“ číslo 4435, trvalé 
trávne porasty o celkovej výmere 1226 m2 - ako diel č. 2 o výmere 4 m2 a na časti parcely 
KN registra „E“ číslo 5658/3, ostatné plochy o celkovej výmere 738 m2 – ako diel č. 1 
o výmere 2 m2, t.j. na ploche 6 m2, označenej v GP č. 140/2015 vyhotoveným 
Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 16.11.2015; 
b,  vecné bremeno v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného 
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS3 
a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na časti pozemku - , t.j. na časti parcely KN registra „C“ číslo 3164/1, 
ostatné plochy o celkovej výmere 3516 m2 - ako diel č. 1 o výmere 6 m2 , vyznačenej 
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v GP č. č. 141/2015 zo dňa 16.11.2015 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, 
Nitra, IČO: 36519090 dňa 16.11.2015. 
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetná vodná stavba 
je vybudovaná vo verejnom záujme, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Zmluvy o zriadení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 na podpis 
splnomocňuje 
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení vecných 
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016. 
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská distribučná, a.s.(„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, 
VNK“) (mat. č.14-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Ing. Kmeť, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti obchodu 
a služieb dňa 08.02.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu  schválenie  tohto návrhu. 
 
Ing. Marek Holub –  v návrhu je uvedená cena 9 € za m² za zastavanú plochu a 1,20 € 
za m² € mimo zastavaného územia, preto by chcel vedie aká je celková suma.  
Ing. Kmeť -  uviedol, že cena uvedená v návrhu je na základe znaleckého posudku, ktorý 
si dala vypracovať táto spoločnosť. Je to návrh z ich strany. Celková suma nie je známa 
nakoľko  táto bude stanovená až po postavení stavby, ktorá následne bude zameraná 
geometrickým plánom. Predložená zmluva je zmluva  o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, aby mohli začať stavať. Až následne bude zmluva, kde už bude 
uvedená konkrétne zastavaná plocha na základe geometrického plánu. 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie , že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a schvaľuje 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí 
prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb 
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a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, 
VNK“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien na dobu neurčitú, odplatne za 
sumy dohodnuté oboma zmluvnými stranami vo výške 9,- € za 1 m2 výmery vecných 
bremien na pozemkoch v zastavanom území obce a vo výške 1,20 € za 1 m2 výmery 
vecných bremien na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 
Budúci povinný je povinný uzavrieť do 15 (pätnástich) pracovných dní po schválení 
vecného bremena mestským zastupiteľstvom na základe písomnej výzvy budúceho 
oprávneného doručenej budúcemu povinnému zmluvu o zriadení vecných bremien, 
predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien in personam, spočívajúcich 
v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností 
strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetických zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce 
a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5668/1 o výmere 340 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5408/1 o výmere 635 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5408/2 o výmere 1549 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5413/2 o výmere 2050 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5412/2 o výmere 1735 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5411/1 o výmere 983 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5410/1 o výmere 210 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5400/1 o výmere 637 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5699/2 o výmere 2156 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5397    o výmere 74 m2 , druh pozemku vodné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5394    o výmere 934 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5473 o výmere 21m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádv. 
-  parcela KN registra „E“ číslo 459/2 o výmere 27 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5669 o výmere 531 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5398 o výmere 356 m2 , druh pozemku trvalé trávne 
porasty 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5670/2 o výmere 1030 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5601 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 233 o výmere 132 m2 , druh pozemku zast. plochy a 
nádvoria 
-  parcela KN registra „E“ číslo 232 o výmere 56 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 231 o výmere 17 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 230 o výmere 65 m2 , druh pozemku vinice 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5594 o výmere 7047 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
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-  parcela KN registra „E“ číslo 5599 o výmere 1552 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5639/2 o výmere 1080 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5638 o výmere 2000 m2 , druh pozemku ostatné plochy 

 
a zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 

-  parcela KN registra „C“ číslo 3460/37 o výmere 16251 m2 , druh pozemku ostatné 
plochy 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3460/38 o výmere 2868 m2, druh pozemku zast. plochy 
a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 464/6 o výmere 526 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3468/1 o výmere 4916 m2, druh pozemku zast. plochy 
a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3470/27 o výmere 3060 m2, druh pozemku zast. plochy 
a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 233/1 o výmere 4572 m2 , druh pozemku záhrady 

a zapísané v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „C“ číslo 130/1 o výmere 1211 m2, druh pozemku zast. plochy 
a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 130/2 o výmere 74 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 

a zapísané v liste vlastníctva č. 7037 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5395 o výmere 177 m2 , druh pozemku ostatné plochy. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy 
o budúcej zmluve o  zriadení  vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien ev. č. budúceho oprávneného: 16/74/L13.1058.15.0001/ZBZ_VB  
splnomocňuje  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o budúcej zmluve  o  
zriadení  vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa 
priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. 
budúceho oprávneného: 16/74/L13.1058.15.0001/ZBZ_VB  
 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 23/ 
Informácia o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmene 
sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových 
aktivít (mat. č.15-13MZ-2016) 
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila diskusiu k bodu 
rokovania a uviedla, že na prípadné otázky zodpovie  Mgr. Horvát. 
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a berie na vedomie 

a) informáciu o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, kde Ing. 
Daniela Bielika nahrádza Erika Babocká 

b) informáciu o zmene sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, 
športu a voľnočasových aktivít ktorú počas PN Mgr. Kataríny Nociarovej bude 
zastupovať PaedDr. Milan Širuček 

 
Za: 12: Dvonč, Cimmermann,  Holub, Esterková, Paluška, Švajčík, Adamec, Petrovič, 
Klučiar, Madola, Balážová, Ivanovičová 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
Nehlasovali: 2  Uhrinová, Šíra 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
K bodu 24/ 
Vystúpenia občanov 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – požiadala občanov, ktorí chcú 
vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. Zároveň všetkých poprosila o rešpektovanie časového 
priestoru ktorý bude poskytnutý  v časovom rozsahu 5- tich minút, tak ako je schválené v 
rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva. Následne odovzdala slovo  
 
Pani Laktišová -  oslovila poslancov Mestského zastupiteľstva a vyjadrila vďaku za to, 
že prišli do mestskej časti Prílepy  s tým, že sa ich opýtala či sa boli pozrieť aj na okolie 
sídla firmy PKP a na ten súbor nezákonne postavených stavieb ako aj na miestne 
komunikácií, aby boli v obraze čo sa týka ich stavu. Následne informovala o tom, že 
minulý týždeň dostala list o oznámení vydania rozhodnutia o odstránení nepovolenej 
stavby, ktorá vznikla v lete tohto roku. Uvedenej informácií sa veľmi potešila aj keď 
spomínané rozhodnutie si následne preveriť či je všetko v súlade so zákonom, čo je bolo 
potvrdené. Uviedla, ako  je rada, že sa tohto zákonného rozhodnutia dočkala, aj keď 
prišlo trocha neskôr.  
Následne dodala, že by rada využila priestor a poďakovala niektorým bývalým 
poslancom Mestského zastupiteľstva, že napriek tomu rôznemu politickému spektru sa 
dokázali vyjadriť a odolať tlaku ktorý na nich vyvíjalo bývalé vedenie mesta ohľadom 
zlegalizovania tejto čiernej stavby. Toto poďakovanie patrilo poslancom: Galabovi, 
Lisému, Petrovičovi, Rumankovi, Uhrinovej. 
Následne dodala, že dúfa, že aj súčasný poslanci bez ohľadu na to, z akého sú politického 
zastúpenia a aké majú názory, že zvíťazí u nich zdravý rozum pri ďalších tlakoch 
v období mája keď bude končiť nájomná zmluva PKP na mestský pozemok, nebude táto 
nájomná zmluva predĺžená.  
Svoju vďaku vyjadrila aj poslancovi Ing. Holubovi s tým a je veľmi rada, že konečne 
v mestskej časti Prílepy majú poslanca hodného 21. Storočia pretože, bývalý pán 
poslanec podľa jej názoru si hájil len vlastné záujmy nie záujmy občanov tejto časti 
mesta.  
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MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta – uviedla, že  v uvedenej veci si 
dala urobiť analýzy nakoľko každý krok, ktorý spraví je pod drobnohľadom, ale naozaj 
v jej záujme je konať v zmysle zákona, takže takéto rozhodnutie podpísala.  
 
Pani Jahnová – za občanov mestskej časti Ďatelinisko poukázala na zlý stav ciest, 
nefunkčný rozhlas a chýbajúce osvetlenie. Následne opätovne uviedla svoje výhrady 
a požiadala o konanie vo veci výstavby obytných domov v tejto časti, ktoré sú podľa jej 
názoru protizákonne postavené a uberajú na jej kvalite života, preto žiada o odstránenie 
týchto stavieb. Vyjadrila aj svoju nespokojnosť s vybavením jej dvoch žiadostí o riešenie, 
ktoré zaslala na Mestský úrad. Odpovede dostala zhrnuté spolu v jednej písomnosti voči 
čomu vyjadrila výhrady a požiadala o odpoveď zvlášť na každú zaslanú písomnosť s tým, 
že má byť k veci a nie zasielaním celej zápisnice z prerokovania všetkých bodov 
programu  komisie z výstavby. Dodala, že z komisie dopravy dostala len záznam 
z prerokovania jej bodu, takže v budúcnosti žiada len o takýto výpis aj s podpisom 
zodpovednej osoby.  
PhDr. Takáč prednosta MsÚ -  pozval pani Jahnovú na Mestský úrad na osobné 
pracovné stretnutie s ním, kde je ochotný s ňou všetky tieto otázky, požiadavky 
a námietky prerokovať a v rámci možností Mestského úradu vyriešiť k jej spokojnosti.  
 
Pán Zelenka – otázku mal na viceprimátorku, že sa tu niekoľko krát odvolávalo na 
morálne právo a z toho dôvodu by sa chcel opýtať na to, či je morálne vyplatenie 
vysokých odmien niektorým zamestnancom, keď sa zdvihla daň z nehnuteľností 
z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov.  
Následne sa opýtal poslankyne JUDr. Esterkovej, že či je podľa jej názoru správne, že  
hodnotila návrh a sumu 5 000 €, ktorá bola schválená pre mestskú časť Prílepy, nakoľko 
podľa jeho názoru je to dobrý návrh, lebo za tieto finančné prostriedky si oni v Prílepoch 
budú vedieť svojpomocne veľmi veľa spraviť.  
MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta – uviedla, že čo sa týka zvýšenia 
daní, tak dôvody a okolnosti boli vysvetlené a svoj názor vyjadrila aj osobne. Čo sa týka 
vyplatenia odmien zamestnancom poukázala na skutočnosť, že boli vyplatené zo 
schválenej rozpočtovanej kapitoly určenej na mzdy, kde došlo k šetreniu na pozíciách 
primátora mesta, prednostu MsÚ a zamestnancov na vedúcich pozíciách dvoch oddelení 
ako aj niektorých referátov z dôvodu dlhodobej PN. Dôvodom tohto jej rozhodnutia bolo, 
že činnosť za týchto zamestnancov musela prerozdeliť a prideliť pracovníkom, ktorí ju 
museli vykonávať nad rámec svojej pracovnej náplne. Zvýšený bol aj výkon práce 
niektorých pracovníkov, ktorí museli pracovať nad rámec svojej pracovnej doby 
z dôvodu, že na konci roka sa zlučovali Technické služby so Záhradníckymi a bolo 
potrebné stihnúť niektoré termíny.  
 
JUDr. Alžeta Esterková -  uviedla, že nevie či sa správne vyjadrila a či ju prítomní 
pochopili, lebo jej výhrady boli voči sume, ktorý je podľa jej názoru nízka. Nakoľko 
návrh bol zaslaný len včera nemala možnosť ho pripomienkovať. Dodala, že ona osobne 
navrhovala schváliť finančné prostriedky na dotácie pre občianske združenia vo výške 
10 000 €, ktoré by sa tiež dotkli aj občianskych združení v Prílepoch a Klub nezávislých 
poslancov tento návrh nepodporil.  
 
Ing. Martinec – uviedol, že  by chcel reagovať na diskusiu k bodu rokovania Štatút 
mesta Zlaté Moravce.  Poprosil a požiadal vedenie mesta a poslancov MsZ, aby pri 
spracovaní nového návrhu štatútu mesta bola zachovaná aj Mestská rada, ktorá je podľa 
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jeho názoru veľmi dôležitý orgán samosprávy. Dodal, že on osobne vykonával poslanca 
MsZ po revolúcii v 90-tich rokoch, kedy bolo 33 poslancov a 2/3 z nich otvárali 
materiály k rokovaniu až na Mestskom zastupiteľstve. Nakoľko mali Mestskú radu, ktorá 
bola o každom materiále podrobne oboznámená mohli sa na ich stanovisko 
alebo informácie spoľahnú. Mestská rada má zmysel a v Štatúte mesta je potrebné ju 
zachovať.  Myslí si, že tento dôležitý orgán by aj ich samotných  scelil, lebo materiály by 
im vysvetlil a nedochádzalo by k takým situáciám a roztržkám ako dnes. 
 
MVDr. Marta Balážová -  uviedla, že tiež si myslí, že by to tam malo zostať nakoľko 
v súčasnej dobe nevieme čo bude po voľbách o dva a pol roka, akého názoru novozvolení 
poslanci. 
 
Ing. Karol Švajčík -  uviedol, že súhlasí s názorom, že Mestská rada má svoje 
opodstatnenie. Nemala opodstatnenie pokiaľ boli pravidelne organizované pracovné 
stretnutia za účasti všetkých poslancov pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva, kde sa 
preberali jednotlivé body rokovania, tak ako sa na začiatku dohodli.   Uvedené sa na 90 
% dodržiavalo a ľudovo povedané, vyťukali si tam veci, čo pre neho osobne bolo veľmi 
podstatné. V súčasnej dobe táto komunikácia veľmi nefunguje, čo ho mrzí, takže 
možnosť mať Mestskú radu bude mať v budúcnosti svoje opodstatnenie.   
 
 
K bodu 25/ 
Rôzne 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila bod rokovania  
 
Mgr. Roman Šíra -  podal návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho 
poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu 
Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí. Uviedol, že uznesenie predložil 
v písomnej forme Mgr. Horvátovi, ktorého požiadal o premietnutie a následne znenie 
tohto uznesenia prečítal.  
 
Požiadal, aby Mesto vypracovalo tieto rokovacie poriadky a zaslalo ich poslancom 
Mestského zastupiteľstva na pripomienkovanie, prípadne ich predložiť na rokovanie 
jednotlivých komisií. Čo sa týka rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
navrhuje zamyslieť sa nad bodom Vystúpenie občanov, ktorý by sa mohol dať niekde na 
začiatku, aby vedeli vyjadriť aj k bodom programu, ktoré budeme prerokovávať a aby aj 
poslanci Mestského zastupiteľstva poznali názor občanov k jednotlivým bodom 
programu.   
 
MVDr. Balážová zástupca primátora -  uviedla, že návrhy rokovacieho poriadku MsZ 
a komisií MsZ má pripravené a posunie ich na pripomienkovanie právničke mesta.  
 
PaedDr. Pavol Petrovič -  uviedol, že najbližšie Mestské zastupiteľstvo je za 3 týždne 
preto by chcel poukázať na to, že v súčasnej dobe sa pripravujú dôležité návrhy 
a materiály ohľadom Technických služieb, Mestskej nemocnice a iné, ktoré si vyžadujú 
svoju pozornosť a nie je si istý, či Mestský úrad bude mať dostatok času pripraviť 
kvalitné materiály k predmetnému návrhu. Upozornil na to, že tieto materiály bývajú 
dosť náročné čo sa týka pripomienkovania zo strany poslancov, preto by bol rád, keby sa 
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zbytočne neplytvalo energiou na to, čo by ešte jeden mesiac počkalo a aby sa neprešvihlo 
niečo čo je nutné riešiť na najbližšom Mestskom zastupiteľstve.  
 
MVDr. Balážová zástupca primátora -  uviedla, že návrhy by mali prejsť na 
pripomienkovanie aj všetkými komisiami. 
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  uviedla, že nakoľko v súčasnej dobe nemajú zriadenú 
Mestskú radu, bolo by dobré, aby pracovné stretnutia poslancov MsZ boli realizované.  
 
MVDr. Balážová zástupca primátora -  uviedla, že toto je prvý krát čo nebolo pracovné 
stretnutie a čo sa týka tohto materiálu myslí si, že do 3. Marca nestihne prejsť všetkými 
komisiami MsZ.  
 
Mgr. Roman Šíra  -  uviedol, že rokovací poriadok nemusí ísť do komisií a pokiaľ ako 
uviedla pani viceprimátorka má návrhy spracované tak nevidí problém v tom, prečo by to 
nemalo ísť do najbližšieho Mestského zastupiteľstva. Rokovacie poriadky sa týkajú 
poslancov, preto nevidí dôvod, prečo by sa k tomu mali vyjadrovať členovia komisií 
z radov občanov, toto je materiál na poslancov a vedenie mesta.  Pokiaľ to budú mať na 
pripomienkovanie všetci poslanci MsZ a bude pracovné stretnutie poslancov, tak nevidí 
v tejto veci problém.  
 
PhDr. Marián Takáč prednosta MsÚ -  uviedol, že pokiaľ teda dobre pochopil, tak 
materiál nemajú predkladať na komisie MsZ, chcú ho iba zaslať na e-mail a prerokovať 
na pracovnom stretnutí poslancov. Dodal, že chce si ujasniť situáciu či všetci poslanci 
s týmto súhlasia, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam. 
 
Zo strany poslancov nebol podaný iný návrh.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo  
Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku 
Výboru mestských častí 
ukladá 
prednostovi mestského úradu pripraviť a predložiť do najbližšieho mestského 
zastupiteľstva 

a) návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach  

b) návrh nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach 

c) Návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí 
 
Za: 11: Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Holub, Ivanovičová, Švajčík, Paluška, 
Klučiar, Adamec, Madola 
Proti:0 
Zdržali sa:3   Balážová, Petrovič, Esterková 
Prezentovaní: 14  
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Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
Ing. Marek Holub – uviedol, že v rámci tohto bodu by chcel prehovoriť ku kolegom 
poslancom, vedeniu mesta a všetkým prítomným občanom. Uviedol, že je veľmi rád, že 
toto Mestské zastupiteľstvo sa konalo v mestskej časti Prílepy. Prvé Mestské 
zastupiteľstvo  v tejto časti mesta sa konalo 2.11.2012 kde poslanci a vedenie prisľúbili 
Prílepčanom, že časť finančných prostriedkov, ktoré sa vyberú na daniach bude 
preinvestovaná naspäť v Prílepoch, čo sa nenaplnilo, preto je veľmi rád, že sa dnes 
podarilo schváliť návrh týkajúci sa drobných investícií pre  Prílepy. Následne poukázal 
na základné problémy, ktoré obyvateľov Prílep trápia – zlý stav komunikácií (hlavne od 
zvonice smerom ku kostolu), problém s kanalizáciou (žiadajú, aby do územného plánu 
bola zahrnutá a zakreslená) a jej riešenie. Ako ďalší problém vidí, že chýba miesto pre 
mladých ľudí a deti kde by si mohli zašportovať a tráviť voľný čas, čiže by bol veľmi rád, 
pokiaľ by sa podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko, na ktoré sa bude snažiť 
zabezpečiť aj nejakých sponzorov, ale chcel by týmto požiadať kolegov poslancov 
a vedenie mesta, aby mu pomáhali a vychádzali v ústrety.  

  
Ing. Karol Švajčík -  podal návrh, ktorý predložil aj v elektronickej forme a to návrh na 
odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala Kukučku 
z radov odborníkov a menovanie Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy 
a správy miestnych komunikácií z radov odborníkov. 
Dodal, že s pánom Kukučkom, ktorý má osobné dôvody prečo musí ukončiť svoju 
činnosť v tejto komisii a komisia jednohlasne schválili vedúceho Regionálnej správy 
ciest Mgr. Ďuráčeka, ktorý podľa jeho názoru bude určite prínosom túto komisiu a pokiaľ 
vie tak aj v súčasnej dobe spolupracuje s naším mestom.  
   
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová -  požiadala poslancov 
o hlasovanie za premietané uznesenie, že  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo  
návrh na  odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala 
Kukučku  z radov odborníkov na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 29. 02. 2016 
a menovanie Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych 
komunikácií z radov odborníkov, 
 
menuje 
Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
z radov odborníkov. 
 
Za: 13: Dvonč, Uhrinová, Šíra, Holub, Ivanovičová, Švajčík, Paluška, Klučiar, Adamec, 
Madola, Balážová, Petrovič, Esterková 
Proti:0 
Zdržali sa:0   
Nehlasoval: 1  Cimmermann 
Prezentovaní: 14  
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
návrh  uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu  26/ 
Diskusia 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – otvorila bod Diskusia a uviedla, 
že v rámci tohto bodu by som chcela informovať všetkých občanov a poslancov 
Mestského zastupiteľstva, že včera sa uskutočnila kolaudácia hypermarketu Kaufland, ku 
ktorému môžem povedať toľko, že  Mesto Zlaté Moravce bude trvať na oprave chodníka 
pri Hypermarkete na Továrenskej ulici,  na ktorom sa bývalé vedenie mesta so 
zástupcami spoločnosti Oqeen Investment ZM s.r.o. dohodlo.  
 
Ing. Marek Holub -  uviedol, že ako člen rady školy na ZŠ Pribinovej by chcel 
upozorniť na žiadosť, ktorú predkladala pani riaditeľka na Mesto, kde žiada o pomoc pri 
riešení havarijného stavu elektrickej pece v jedálni na tejto škole. Dodal, že má 
informácie, že na tento problém poukázala aj kontrola z úradu regionálneho zdravotníctva  
a pokiaľ vie, tak v jedálni sa vydáva denne 220 obedov, takže v prípade, že prestane 
úplne fungovať bude ohrozené vydávanie týchto obedov. Z uvedeného dôvodu požiadal 
o hľadanie finančných prostriedkov na riešenie tohto problému.   
 
PhDr. Marián Takáč -  uviedol, že uvedenú problematiku už riešili, ale nakoľko sa 
jedná o kapitálový výdaj, ktorý v súčasnej dobe nemá krytie v rozpočte mesta, čakajú na 
kapitálové príjmy a následne sa budú touto žiadosťou určite zaoberať.  
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  uviedla, že ako predsedníčka finančnej komisie, kde sa 
bude táto problematika prejednávať chce upozorniť, že je potrebné doložiť aj doklad, že 
pec je v havarijnom stave.  
 
PaedDr. Pavol Petrovič – sa vyjadril k návrhu ktorým bolo 5 000 € účelovo viazané pre 
každú mestskú časť, že táto suma sa mu zdá tiež nízka, ale poslanci sa dohodli, že 
kapitálový rozpočet sa bude robiť keď budú kapitálové príjmy v priebehu roka, takže   
myslí si, že by poslanci MsZ mali začať pracovať na nejakom poradovníku, ktoré ulice 
a komunikácie je potrebné opraviť, určiť poradie, aby aj ľudia mali predstavu a mohli do 
diskusie vstúpiť, nakoľko sa priebežne riešia veci, niektoré sú síce staršie, ale stáva sa, že 
sa  preskakujú veci, ktoré boli ako priority predložené  v minulosti s tým, že sa budú 
riešiť keď budú na to financie. Potrebné je do toho vložiť nejaký systém, podľa ktorého 
by sa postupovalo.  
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  poukázala na to, že dnešné Mestské zastupiteľstvo 
podľa jej názoru bolo plodné, malo zmyslel. Vyriešilo sa veľa vecí a veľa vecí sa aj 
schválilo.   
 
K bodu  27/ 
Interpelácie poslancov 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – požiadala poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby  sa prihlásili o slovo.  
  
Mgr. Denisa Uhrinová – interpelovala vedenia mesta 
Bola podpísaná zmluva  o poskytovaní služieb so spoločnosťou Vision Consulting s.r.o.  
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z Trnavy a chcela by sa informovať aké služby poskytuje táto spoločnosť pre mesto, kto 
vybral túto spoločnosť a či bolo realizované verejné obstarávanie.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – uviedla, že bol realizovaný 
prieskum trhu a Mesto využíva služby tejto spoločnosti z dôvodu: 

- Že potrebovalo dať do poriadku verejné obstarávanie, ktoré je v zlom stave, 
nakoľko nie sú ukončené veci ešte za čias bývalého pána primátora Lednára 
a v prípade kontroly môžeme byť sankcionovaný.  

- Mesto má záujem realizovať nejaké projekty a verejný obstarávateľ vyjde určite 
lacnejšie ako externý obstarávateľ.  

- So spoločnosťou je dohodnuté, že pokiaľ budú naše organizácie potrebovať 
pomoc pri verejnom obstarávaní vedia im ho zabezpečiť. To je prípad Mestskej 
nemocnice, kedy jej táto spoločnosť pomáha v rámci rámcových zmlúv. 

- Bol realizovaný prieskum trhu a finančná analýza na základe ktorej sa 
vyhodnotilo využitie tejto možnosti ako výhodné, pretože v prípade, že sa budeme 
zapájať do projektov o čo záujem Mesto má, tak by externé obstarávanie by bolo 
finančne nákladnejšie.  

Mgr. Denisa Uhrinová -  uviedla, že nakoľko je to veľká zákazka, prečo nebolo urobené 
verejné obstarávanie. 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – uviedla, že bolo to urobené 
v zmysle zákona.  
 
Mgr. Denisa Uhrinová – interpelovala vedenia mesta 
Bola uzatvorená darovacia zmluva medzi Mestom a Prvou energetickou a teplárenskou 
spoločnosťou, s.r.o. , kde táto spoločnosť darovala mestu sumu vo výške 5 828 €. Chce sa 
opýtať kedy Mesto schválilo na túto sumu zmenu rozpočtu, zvýšenie príjmu v rozpočte 
mesta a na čo sa tieto peniaze minuli.  
Ing. Szobiová – uviedla, že zmena rozpočtu bola predložená a schválená na poslednom 
MSZ. Darovacia zmluva bola s účelovým určením na údržbu verejnej zelene a to 
z dôvodu, že za neuhradené faktúry a záväzky Záhradníckych služieb, kde prebehlo aj 
súdne konanie boli vyrúbené trovy konania v tejto výške, ktoré museli Záhradnícke 
služby ako sankciu zaplatiť tejto spoločnosti. Nakoľko 1. energetická spoločnosť poznala 
ekonomickú situáciu tohto podniku celú sumu následne na základe tejto darovacej 
zmluvy poukázala späť na účet Mesta. Na decembrovom Mestskom zastupiteľstve bola 
schválená zmena rozpočtu ktorou boli poukázané Záhradníckym službám mesta.  
 
– interpelovala vedenia mesta 
Požiadala o bližšie informácie o darovacej  zmluve, ktorá bola uzatvorená medzi Ing. 
Švecom zo dňa 15.,1.2016 vo výške 27 € za zverejnenie inzerátu na priestory – prečo to 
išlo formou darovacej zmluvy a či je to v súlade s rozpočtom. 
Ing. Kmeť – uviedol, že pán Švec požadoval od mesta poskytnutie priestorov v skoršom 
termíne ako by boli vydané mestské Tekovské kde by zákonné zverejnenie informácie 
o voľných priestoroch bolo zdarma. Z uvedeného dôvodu bolo darovacou zmluvou 
riešené financovanie zverejnenie inzerátu v periodiku RTK Informátor, kde cena bola 27 
€, na základe ktorého sa mohol prihlásiť do súťaže.  
 
Ing. Karol Švajčík  –  podal nasledovnú  interpeláciu   
Na základe podnetov od občanov Zlatých Moraviec ako aj vlastnou ohliadkou cesty na 
ul. Mojmírovej bolo zistené, že teleso cesty na uvedenej frekventovanej ulici je značne 
46 
 



poškodené. Poškodenie cesty je natoľko rozsiahle, že môže spôsobiť poškodenie 
prechádzajúcich vozidiel, pričom môže dôjsť ku kolíznym situáciám vozidiel a následne 
k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. Dôležitý fakt v tomto prípade je, že na tejto 
ulici v tesnej blízkosti je základná škola.    
Z vyššie uvedeného mi vyplývajú nasledujúce otázky: 
 pre pani riaditeľku Technických služieb mesta Mgr. Segíňovú: 

- Plánujú technické služby mesta rekonštrukciu telesa cesty na Mojmírovej ulici, ak 
áno, v akom časovom intervale a v akom rozsahu prác ?  

 
Vedenie mesta Zlaté Moravce  

- žiadam  preverenie možnosti a následné vyjadrenie,  aké sú možnosti riešenia tejto 
problematiky z ekonomického hľadiska, čiže financovanie  rekonštrukcie povrchu 
cesty na Mojmírovej ulici  v tomto roku. 

 
Odpoveď na interpeláciu požiadal zaslať v písomnej forme.  
 
Vladimír Kulčiar – podal nasledovnú  interpeláciu   
Uviedol, že už niekoľko krát upozorňoval a rozprával sa aj s členmi komisie dopravy na 
problém  týkajúci sa chýbajúceho označenia prechodu pre chodcov v dolnej časti mesta 
pri Železničnej stanici. Občania z ul. 1. Mája a ul. Staničnej ho stále dotazujú kedy bude 
tento prechod, ktorý im bol prisľúbený, vyznačený. Pozdĺž celej cesty od budovy 
Železničnej stanice až pomaly po budovy firmy p. Račeka nie je vyznačený prechod pre 
chodcov. Upozorňuje a žiada riešenie skôr ako dôjde k nejakému nešťastiu. 
 
Emil Hudák – uviedol, že na komisii dopravy bolo dohodnuté kde budú prechody pre 
chodcov osadené, ale v prvom rade sa musí vybudovať bezbariérový prístup.  Dodal, že 
k uvedenému musia byť vyhradené finančné prostriedky a toto označenie musí byť súhlas 
dopravného inšpektorátu – čo má už predbežne schválené a pokiaľ to budú Technické 
služby schopné urobiť, nevidí v tom problém.  
 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – poukázala na to, že znova sa tu 
ukazuje, že je potrebné na základe jednotlivých návrhov od poslancov sa následne  
dohodnúť  na zásobníku s určením poradového čísla podľa priority a naliehavosti, pretože 
v každej časti nášho mesta sú cesty, ktoré si vyžadujú opravu. Naozaj je potrebné vniesť 
do tejto záležitosti systém, prehodnotiť priority a povedať si, čo sa bude a v akom poradí 
realizovať.   
 
K bodu  28/ 
Schválenie uznesenia 
Zástupca primátora mesta MVDr. Marta Balážová – požiadala návrhovú komisiu, 
aby podala stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 
 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová – uviedla, že ako predsedníčka návrhovej komisie 
konštatuje, že poslanci na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva prerokovali všetky 
navrhnuté uznesenia podľa platného rokovacieho poriadku. Návrhy uznesení boli čítané 
aj premietané, poslanci hlasovali o všetkých navrhovaných uzneseniach z toho:  
15 uznesení bolo schválených, 2 návrhy  uznesení boli dopĺňané, 1 uznesenie nebolo 
schválené ( bod č. 14), 1 uznesenie bolo stiahnuté navrhovateľom. 
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Schválené uznesenia: 
 

Uznesenie č. 270/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
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 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 271/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu JUDr. Alžbetu  Esterkovú a p. poslanca PaedDr. Pavla 
Petroviča  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 272/2016 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.02.2016 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
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. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú 
za členov: p. poslanca Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Jána Adamca  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 273/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 13. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 13. MZ podľa pozvánky bezo zmien 

 
 

 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 274/2016 

z 13 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného  dňa   17.02.2016 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Upozornenie prokurátora vo veci nedostatkov v postupe a opatrení zástupkyne primátora 
Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia poverenia zo dňa 
11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
Upozornenie prokurátora Pd 282/15/4403-7 vo veci nedostatkov v postupe a opatrení zástupkyne 
primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia poverenia zo dňa 
11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi  
b e r i e   n a   v e d o m i  e 
Upozornenie prokurátora Pd 282/15/4403-7 vo veci nedostatkov v postupe a opatrení zástupkyne 
primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia poverenia zo dňa 
11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie č. 275/2016 
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 a  
s ch v a ľ u j e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 na dátumy 
03. marca, 19. apríla, 12. mája, 23. júna (Prílepy), 22. septembra , 03. novembra (Chyzerovce), 
08. decembra 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
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                prednosta MsÚ 
 

 
Uznesenie č. 276/2016  

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.2.2016 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na určenie záväzných ukazovateľov v schválenom Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2016 vrátane programov a podprogramov    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.2.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh na určenie záväzných ukazovateľov v schválenom Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 vrátane programov a podprogramov 
s c h v a ľ u j e   
e) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 

a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur na 
opravy a údržbu v mestskej časti Prílepy 

f) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné 
a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur na 
opravy a údržbu v mestskej časti Chyzerovce 

 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 277/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   17.02.2016 
__________________________________________________________________________ 

Informácia o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice  
b e r i e    n a  v e d o m i e 
informáciu o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 278/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   17.02.2016 
__________________________________________________________________________ 

Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
s c h v a ľ u j e   
Mgr. Zuzanu Hudecovú Molnárovú ako účinkujúcu zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Uznesenie č. 279/2016 
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN  INVESTMENT 
ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. na základe 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  -  (stavba „Obchodná galéria – Zlaté 
Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce so 
sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi TREI Real Estate Zlaté 
Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604 na základe Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 v súvislosti s výstavbou 
vodovodnej prípojky obchodná galéria  a kanalizačnej prípojky obchodná galéria k stavbe 
„Obchodná galéria - Zlaté Moravce“. Predmetnou Zmluvou o prevode práv a povinností bude 
vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho oprávneného z vecných bremien 
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho oprávneného z vecných bremien TREI 
Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 a na základe skutočnosti, že budúcim investorom 
a majiteľom Vendo Parku bude spoločnosť TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom 
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604, 
s c h v a ľ u j e 
Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce so 
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sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi TREI Real Estate Zlaté 
Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604 na základe Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 v súvislosti s výstavbou 
vodovodnej prípojky obchodná galéria  a kanalizačnej prípojky obchodná galéria k stavbe 
„Obchodná galéria - Zlaté Moravce“. Predmetnou Zmluvou o prevode práv a povinností bude 
vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho oprávneného z vecných bremien 
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho oprávneného z vecných bremien TREI 
Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 a na základe skutočnosti, že budúcim investorom 
a majiteľom Vendo Parku bude spoločnosť TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom 
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604, 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o prevode práv a povinností podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv a 
povinností. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 280/2016 
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Západoslovenská 
Distribučná,a.s.(„Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako 
oprávneným na elektrické zariadenia a rozvody v súvislosti s ukončením stavby „Zlaté Moravce 
Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV“ a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu 
neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, , za 
jednorazovú odplatu vo výške 10,- € za 1 m2 výmery zameraného vecného bremena 
geometrickým plánom č. 738/2014 zo dňa 03.12.2014 vyhotoviteľa GEA s.r.o., Janka Kráľa 33, 
Nitra, o výmere 58 m2, t.j. celkom vo výške 580,-€ v prospech Mesta Zlaté Moravce,  
s c h v a l u j e 
Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518  ako 
oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej po ukončení výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce Chyzerovce, 
zahustenie TS, rek. NNV“ a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, za jednorazovú 
odplatu vo výške 10,- € za 1 m2 výmery zameraného vecného bremena geometrickým plánom č. 
738/2014 zo dňa 03.12.2014 vyhotoviteľa GEA s.r.o., Janka Kráľa 33, Nitra, o výmere 58 m2, t.j. 
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celkom vo výške 580,-€ v prospech Mesta Zlaté Moravce.  
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného 
vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. 
a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení 
podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických 
zariadení. 
Zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná v liste 
vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 537/1 o výmere 7825 m2 , druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria. 
u  k  l  a  d  á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy o zriadení  
vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného: 15/631/L13.1004.06.0001/VB, 
 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení  vecného bremena   
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena ev. č. oprávneného: 15/631/L13.1004.06.0001/VB. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 281/2016 
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská Distribučná, 
a.s. („NA_ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS“) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518  ako 
oprávneným v súvislosti s ukončením stavby stavebných objektov elektroenergetických zariadení 
distribučnej sústavy, vrátane transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok 
a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „NA_ Zlaté Moravce, 

54 
 



Dlhá, NNK, VNK, TS“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške 11.500,- € na 
základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce   
s c h v a ľ u j e 
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518  ako oprávneným 
uzatváranej z dôvodu ukončenia výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so 
stavbou „NA_Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných 
bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
odplatne vo výške 11.500,- € na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce.  
Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného 
vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na zaťažených 
nehnuteľnostiach: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b). 
 
Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa  § 
43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických zariadení. 
Zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísané 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5601 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5591 o výmere 6651 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5592 o výmere 6144 m2 , druh pozemku ostatné plochy. 
 
Vecné bremená sú zriadené na dobu neurčitú. 
 
u  k  l  a  d  á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy o  zriadení  
vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 15/710/L13.1004.13.0004/VB 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení  vecných bremien   
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o o zriadení 
vecných bremien, ev. č. oprávneného: 15/710/L13.1004.13.0004/VB 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 282/2016 

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.02.2016 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných čerpacích staníc 
ČS2 a ČS3) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
povinného z vecných bremien a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  so 
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom 
Dvončom, CSc. – predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom – členom 
predstavenstva, ako oprávneného z vecných bremien, pričom predmetom tejto dohody je 
bezodplatné zrušenie vecných bremien zapísaných pod číslom vkladu V 415/11 zo dňa 
13.07.2011,  z dôvodu zmien vodnej stavby, ktoré vyplynuli v priebehu realizácie výstavby ČS2 
a ČS3  
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecných bremien, ktoré boli zriadené v katastri 
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecných bremien – Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc v k. ú. Zlaté Moravce nasledovne: 
a, zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného 
z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS2 
a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 2792/4 o výmere 20 m2 v kultúre ostatné 
plochy, vyznačenej v GP č. 27/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 
36519090 dňa 27.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011; 
b,  zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného 
z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS3 
a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 3164/84 o výmere 20 m2 v kultúre orná 
pôda, vyznačenej v GP č. 28/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 
36519090 dňa 28.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011, 
s c h v a ľ u j e 
Dohodu o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
povinnom z vecných bremien a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  so 
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom 
Dvončom, CSc. – predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom – členom 
predstavenstva, ako oprávnenom z vecných bremien, pričom predmetom tejto dohody je 
bezodplatné zrušenie vecných bremien zapísaných pod číslom vkladu V 415/11 zo dňa 
13.07.2011,  z dôvodu zmien vodnej stavby, ktoré vyplynuli v priebehu realizácie výstavby ČS2 
a ČS3.  
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecných bremien, ktoré boli zriadené v katastri 
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecných bremien – Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc v k. ú. Zlaté Moravce nasledovne: 
a, zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného 
z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS2 
a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 2792/4 o výmere 20 m2 v kultúre ostatné 
plochy, vyznačenej v GP č. 27/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 
36519090 dňa 27.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011; 
b,  zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného 
z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS3 
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a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej 
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C“ číslo 3164/84 o výmere 20 m2 v kultúre orná 
pôda, vyznačenej v GP č. 28/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 
36519090 dňa 28.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne-14/2011, 
u  k  l  a  d  á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Dohody o zrušení vecných 
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Dohody o zrušení 
vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 na podpis 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Dohody o zrušení vecných bremien  podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Dohody o zrušení vecných 
bremien č. 7286/14-Ne/2016. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                              prednosta MsÚ 
 
 
 

 
Uznesenie č. 283/2016 

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.02.2016 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 so 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových podzemných čerpacích 
staníc ČS2 a ČS3) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 v súvislosti s novým 
umiestnením podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3 pri výstavbe kanalizácie na uliciach 
Hájovej a Potočnej v meste Zlaté Moravce.  
Vecné bremená budú zriadené v prospech oprávneného z vecných bremien – Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3 v k. ú. Zlaté 
Moravce na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích stavieb ČS2 a ČS3 nasledovne: 
a, zapísať vecné bremeno v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného 
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS2 a povinnosť 
povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti 
pozemku - na časti parcely KN registra „E“ číslo 4435, trvalé trávne porasty o celkovej výmere 
1226 m2 - ako diel č. 2 o výmere 4 m2 a na časti parcely KN registra „E“ číslo 5658/3, ostatné 
plochy o celkovej výmere 738 m2 – ako diel č. 1 o výmere 2 m2, t.j. na ploche 6 m2, označenej 
v GP č. 140/2015 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 
16.11.2015; 
b,  zapísať vecné bremeno v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného 
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS3 a povinnosť 
povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti 
pozemku - , t.j. na časti parcely KN registra „C“ číslo 3164/1, ostatné plochy o celkovej výmere 
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3516 m2 - ako diel č. 1 o výmere 6 m2 , vyznačenej v GP č. č. 141/2015 zo dňa 16.11.2015 
vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 16.11.2015. 
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetná vodná stavba je 
vybudovaná vo verejnom záujme, 
s c h v a ľ u j e 
Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
povinným z vecného bremena a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ako 
oprávneným z vecného bremena v súvislosti s novým umiestnením podzemných čerpacích staníc 
ČS2 a ČS3 pri výstavbe kanalizácie na uliciach Hájovej a Potočnej v meste Zlaté Moravce.  
Vecné bremená budú zriadené v prospech oprávneného z vecných bremien – Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3 v k. ú. Zlaté 
Moravce na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích stavieb ČS2 a ČS3 nasledovne: 
a, vecné bremeno v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného bremena 
vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS2 a povinnosť povinného 
z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti pozemku - na 
časti parcely KN registra „E“ číslo 4435, trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1226 m2 - ako 
diel č. 2 o výmere 4 m2 a na časti parcely KN registra „E“ číslo 5658/3, ostatné plochy o celkovej 
výmere 738 m2 – ako diel č. 1 o výmere 2 m2, t.j. na ploche 6 m2, označenej v GP č. 140/2015 
vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 16.11.2015; 
b,  vecné bremeno v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného bremena 
vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu – čerpaciu stanicu ČS3 a povinnosť povinného 
z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti pozemku - , 
t.j. na časti parcely KN registra „C“ číslo 3164/1, ostatné plochy o celkovej výmere 3516 m2 - ako 
diel č. 1 o výmere 6 m2 , vyznačenej v GP č. č. 141/2015 zo dňa 16.11.2015 vyhotoveným 
Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa 16.11.2015. 
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetná vodná stavba je 
vybudovaná vo verejnom záujme, 
u  k  l  a  d  á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Zmluvy o zriadení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 na podpis 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o zriadení vecných bremien podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecných 
bremien č. 7288/14-Ne/2016. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 284/2016 
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská Distribučná, a.s.(„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK“) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  za účelom 
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce, 
Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien na dobu 
neurčitú, odplatne za sumy dohodnuté oboma zmluvnými stranami vo výške 9,- € za 1 m2 
výmery vecných bremien na pozemkoch v zastavanom území obce a vo výške 1,20 € za 1 m2 
výmery vecných bremien na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.  
s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou 
„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK“ a vo veci súhlasu so zriadením vecných 
bremien na dobu neurčitú, odplatne za sumy dohodnuté oboma zmluvnými stranami vo výške 9,- 
€ za 1 m2 výmery vecných bremien na pozemkoch v zastavanom území obce a vo výške 1,20 € 
za 1 m2 výmery vecných bremien na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 
Budúci povinný je povinný uzavrieť do 15 (pätnástich) pracovných dní po schválení vecného 
bremena mestským zastupiteľstvom na základe písomnej výzvy budúceho oprávneného doručenej 
budúcemu povinnému zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie 
vecných bremien in personam, spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka 
budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach: 
a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení 
podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických 
zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísané 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5668/1 o výmere 340 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5408/1 o výmere 635 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5408/2 o výmere 1549 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5413/2 o výmere 2050 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5412/2 o výmere 1735 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5411/1 o výmere 983 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5410/1 o výmere 210 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5400/1 o výmere 637 m2 , druh pozemku orná pôda 
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-  parcela KN registra „E“ číslo 5699/2 o výmere 2156 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5397    o výmere 74 m2 , druh pozemku vodné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5394    o výmere 934 m2 , druh pozemku orná pôda 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5473 o výmere 21m2, druh pozemku zastavané plochy a nádv. 
-  parcela KN registra „E“ číslo 459/2 o výmere 27 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5669 o výmere 531 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5398 o výmere 356 m2 , druh pozemku trvalé trávne porasty 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5670/2 o výmere 1030 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5601 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 233 o výmere 132 m2 , druh pozemku zast. plochy a nádvoria 
-  parcela KN registra „E“ číslo 232 o výmere 56 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 231 o výmere 17 m2 , druh pozemku záhrady 
-  parcela KN registra „E“ číslo 230 o výmere 65 m2 , druh pozemku vinice 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5594 o výmere 7047 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5599 o výmere 1552 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5639/2 o výmere 1080 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5638 o výmere 2000 m2 , druh pozemku ostatné plochy 

a zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3460/37 o výmere 16251 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3460/38 o výmere 2868 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 464/6 o výmere 526 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3468/1 o výmere 4916 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 3470/27 o výmere 3060 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 233/1 o výmere 4572 m2 , druh pozemku záhrady 

a zapísané v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „C“ číslo 130/1 o výmere 1211 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 
-  parcela KN registra „C“ číslo 130/2 o výmere 74 m2, druh pozemku zast. plochy a nád. 

a zapísané v liste vlastníctva č. 7037 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5395 o výmere 177 m2 , druh pozemku ostatné plochy. 
u  k  l  a  d  á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy o budúcej 
zmluve o  zriadení  vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa 
priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho 
oprávneného: 16/74/L13.1058.15.0001/ZBZ_VB  
 
s p l n o m o c ň u j e  
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o budúcej zmluve  o  zriadení  
vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného: 
16/74/L13.1058.15.0001/ZBZ_VB  
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016       
 

MVDr. Marta Balážová     
zástupca primátora mesta 

 
 
               PhDr. Marián Takáč    

        prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 285/2016  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Informácia o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmenu sekretára 
komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmenu sekretára komisie 
kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít 
b e r i e    n a   v e d o m i e 

c) informáciu o zmene sekretára  komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, kde Ing. Daniela 
Bielika nahrádza Erika Babocká 

d) informáciu o zmene sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu 
a voľnočasových aktivít ktorú počas PN Mgr. Kataríny Nociarovej bude zastupovať 
PaedDr. Milan Širuček 

 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016 
                      MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 286/2016 
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   17.02.2016 
__________________________________________________________________________ 

Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru 
mestských častí 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí 
u k l a d á 
prednostovi mestského úradu pripraviť a predložiť do najbližšieho mestského zastupiteľstva 

d) návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
e) návrh nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach 
f) Návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí 

 
V Zlatých Moravciach, dňa 17.02.2016 
                          MVDr. Marta Balážová 
                           zástupca primátora mesta 
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                                    PhDr. Marián Takáč 
                                                                                     prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 287/2016  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.02.2016 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala 
Kukučku z radov odborníkov a menovanie Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie 
dopravy a správy miestnych komunikácií z radov odborníkov  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa 
17.02.2016 
p r e r o k o v a l o 
návrh na  odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala Kukučku  
z radov odborníkov na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 29. 02. 2016 a menovanie Mgr. 
Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií z radov 
odborníkov, 
m e n u j e 
Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií z radov 
odborníkov. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016                  MVDr. Marta Balážová 
          zástupca primátora mesta 
 
            PhDr. Marián Takáč 
                prednosta MsÚ 
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