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

Zápisnica 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Ospravedlnená: JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová 
Dátum konania: 06.02.2015 

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. l-3MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na 

základe vlastnej žiadosti (mat č.2-3MZ-2015) 
11. Riešenie problémov dezinformácií o činnosti poslancov mestského zastupiteľstva 

a primátorky mesta Zlaté Moravce 
12. Vystúpenia občanov 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Interpelácie poslancov 
16. Schválenie uznesenia 
17. Záver 

K bodu 11 
Otvorenie 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - .. ·privítala všetkých prítomných, 
poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, riaditeľov mestských 
podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a 
pracovníkov Mestského úradu, ako aj všetkých občanov mesta Zlaté Moravce na 3. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 6. Februára 2015 so začiatkom o 16-
tej hodine. 
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K bodu 2/ 
Určenie zapisovatel'ky 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za zapisovateľku na 3. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2015 určuje Silviu 
Švajčíkovú . 

K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za overovateľov zápisnice 
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 6. februára 2015 určuje poslankyňu 

MVDr. Martu Balážovú a poslanca Ing. Jána Adarnca. 

K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že z 3. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva konaného dňa 6. Februára 2015 sa ospravedlnila poslankyňa: JUDr. 
PharmDr. Ivona Vicianová. 

Primátorka mesta, In2. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala. že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 

K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že za členov návrhovej 
komisie navrhuje: 

za predsedu: poslanca Ing. Karola Švajčíka 
za členov: poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú, poslanca Ivana Madolu 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu návrhovej 
komisie: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka 
za členov : p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanckyňu Mgr. Denisu Uhrinovú. 

Primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Madola) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 16 
Esterková, Holub, 
Uhrinová) 

( Madola, Adamec, Balážová, Balco, Cimrnermann, Dvonč, 
Husár, Jvanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 

Primátorka mesta, Inri. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie. Následne poďakovala pracovníkom MSKŠ ako aj Mestského úradu, že 
zabezpečili splnenie požiadavky našich občanov z posledného Mestského zastupiteľstva 
a premietacie plátno umiestnili tak, aby bolo lepšie čitateľné pre všetkých. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala poslancov, že ak má niekto 
pozmeňujúci návrh, aby ho predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil 
návrh aj v písomnej forme spolu s návrhom uznesenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - na základe toho, že neboli predložené 
žiadne návrhy, požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh uznesenia, že 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 3. MZ podľa pôvodného návrhu 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

lvanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Madola) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 16 ( Madola, Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, 

Esterková, Holub, Husár, lvanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová) 

Primátorka mesta. In2. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala. že predložený program 
rokovania 3. Mestského zastupiteľstva bol poslancami Mestského zastupiteľstva 
schválený. 

K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala overovateľov zápisnice z 2. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva poslankyňu PaedDr. Klaudiu Jvanovičovú 
a poslanca Ing. Mareka Holuba, aby podali stanovisko k zápisnici . Zároveň požiadala 
o stanovisko k zápisnici z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva poslanca 
Ivana Madolu, nakoľko nebol prítomný na poslednom 2. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva. 

Poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová - sa vyjadrila, že zápisnicu prečítala a na 
znak súhlasu ju podpísala. 
Poslanec Ing. Marek Holub - uviedol, že zápisnicu si prečítal a následne aj podpísal. 
Poslanec Ivan Madola - uviedol, že zápisnicu z Ustanovujúceho Mestského 
zastupiteľstva si prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
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K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení 
2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na 2. Mestskom zastupiteľstve bolo prijatých 25 uznesení 
z toho 23 uznesení je splnených a 2 uznesenia sa plnia. 

K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslan~ov 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve boli vznesené interpelácie, na ktoré bude v najbližšom čase odpovedané 
zodpovednými pracovníkmi, lehota nebude určite prekročená. Dodala, že pokiaľ vie, tak 
pán Varga poverený riadením Technických služieb mesta Zlaté Moravce na interpeláciu 
poslanca RNDr. Palušku odpovedal, takže by sa pán poslanec mohol vyjadriť, či je 
spokojný s touto odpoveďou. 
RNDr. Paluška - uviedol, že nie je spokojný s odpoveďou na interpeláciu a pre 
informáciu občanov, ktorí nevedia čoho sa to týkala uviedol, že od p. Vargu požadoval 
informáciu ohľadom odstavenia kontajneru v mesiaci október 2013 na Chyzeroveckej 
ulici č. 125, 127, 129. Kontajner tam stál vyše týždňa a k uvedenému kontajneru žiadal 
podať informácie - kto ho objednával, či bol tento kontajner fakturovaný a ak áno, tak 
žiada priložiť fotokópiu faktúry, dobu pristavenia a termín úhrady. Poukázal na to, že 
žiadal informácie ohľadne kontajnera pristaveného v roku 2013, no pán Varga mu 
poskytol informácie v nasledovnom znení : Na základe Vašej interpelácie z MsZ Vám 
zasielam naše vyjadrenie. Pán Rafael Marek si v októbri 2014 v Technických službách 
mesta Zlaté Moravce objednal dopravu„„. 
Uviedol, že o tomto vie a to je v poriadku, ale nie je spokojný s odpoveďou, lebo 
nedostal odpoveď na kontajner, ktorý tam bol umiestnený vyše týždňa v roku 2013 
a odniesol sa niekoľko krát. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala o reakciu k príspevku 
Branislava Vargu, povereného riadením Technických služieb mesta. 
Branislav Varga - sa ospravedlnil poslancovi RNDr. Paluškovi, že prehliadol rok 
pristavenia a vážne si myslel, že požaduje informácie k roku 2014, za čo sa ešte raz 
ospravedlnil a prisľúbil opätovné zaslanie informácie, k roku 2013. 
RNDr. Paluška - poukázal na to, že uvedené informácie žiadal ešte ako občan na 
základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona 211 právničku mesta, ktorá ho 
upovedomila, že táto žiadosť bola posunutá na vybavenie Technickým službám, no 
odpovede sa nedočkal ani vtedy ako občan a ani teraz ako poslanec MsZ. Následne 
požiadal o premietnutie fotografie, ktorá bola premietaná aj na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve a kde je na fotografii uvedený dátum (6.10.2013), kedy bola fotka 
zaznamenaná. Dodal, že teda dúfa, že v odpoveď bude k uvedenému času. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - určila pre pána Branislava Vargu 
termín odoslania písomnej odpovede na túto interpeláciu do l 0.02.2015, kópiu odpovede 
žiadala zaslať aj jej na sekretariát. 
Poslankyňa JUDr. Esterková - uviedla, že dostala tiež odpoveď na svoju interpeláciu 
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týkajúcu sa Technických služieb mesta, ktorú zverejnila aj na svojej stránke a dodala, že 
bola upozornená JUDr. Ing. Cimrákom, že dnes jej zaslal jeho odpoveď na interpeláciu, 
ale nakoľko ju nečítala, tak sa k tomu nevie vyjadriť. 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - odovzdala slovo JUDr. Ing. Cimrákovi 
a požiadala ho o stanovisko. 
JUDr. Ing. Martin Cimrák - potvrdil slová JUDr. Esterkovej, že dnes poobede bola 
jeho odpoveď na interpeláciu zaslaná všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva 
a dodal, že vrátilo sa mu to od poslanca Ing. Švajčíka a poslanca Klučiara, možno pre 
veľkosť príloh, preto ich bude kontaktovať a prípadne môže pre dostupnosť túto odpoveď 
zverejniť na stránke Mestskej nemocnice. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala tiež o zaslanie tejto 
odpovede na interpeláciu a opýtala sa, či má záujem niekto ešte o udelenie slova, 
následne ukončila tento bod a prešla k ďalšiemu bodu rokovania. 

K bodu 10/ 
Návrh na odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na 
základe vlastnej žiadosti (mat č.2-3MZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala JUDr. Máriu Vozárovú, 
právničku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu. 

JUDr. Mária Vozárová - uviedla, že súčasný riaditeľ mestského podniku Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce pán Marián Tomajko doručil dňa 30.01.2015 Mestu Zlaté 
Moravce (primátorke mesta i mestskému zastupiteľstvu) svoju žiadosť o ukončenie 
funkcie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a to ku 
dňu 10.2.2015. 
Nakoľko odvolanie riaditeľa mestského podniku je v kompetencii mestského 
zastupiteľstva sa predkladá tento návrh, aby poslanci Mestského zastupiteľstva sa 
rozhodli či riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta pána Mariána 
Tomajku na základe jeho žiadosti odvolajú. Uviedla, že v návrhu uznesenia je uvedený aj 
dátum l 0.02.2015, ktorý by bol posledným dňom výkonu funkcie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala JUDr. Vozárovej za 
poskytnuté informácie a otvorila diskusiu k bodu rokovania. Následne odovzdala slovo 
poslancovi PaedDr. Husárovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

Poslanec, PaedDr. Dušan Husár - opýtal sa, že nakoľko pán Tomajko na základe 
vlastnej žiadosti končí 10.02.2015, či bude menovaný aj nový riaditeľ Záhradníckych 
služieb mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že aj na základe konzultácie 
s doterajším riaditeľom Mariánom Tomajkom dospela k záveru, že po skončení pána 
riaditeľa Tomajku, poverí výkonom tejto funkcie lesného Inžiniera Ľubomíra Gábriša. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala či sú ešte nejaké otázky zo 
strany poslancov a následne požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh 
uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo odvoláva riaditeľa príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, pána Mariána Tomajka na 
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základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa tejto organizácie a to ku dňu 10.2.2015, 
ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie 

Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 (Petrovič, Husár, Esterková, Balážová, Balco, Cimmennan, Švajčík, Šíra, Uhrinová, 

Holub, lvanovičová, Paluška, Dvonč) 
Proti: O 

Zdržali sa: 3 (Madola, Adamec, Klučiar) 

Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 
Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
Madola) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že ooslanci Mestského 
zastupiteľstva odvolali riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnicke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský oodnik, pána Mariána Tomajka na základe jeho 
vlastnej žiadosti, z funkcie riaditeľa teito organizácie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - následne poďakovala s kyticou kvetou 
pánovi Mariánovi Tomajkovi, ktorý podľa jej slov sa počas celého svojho života snažil 
urobiť všetko pre to, aby v Zlatých Moravciach bolo krajšie životné prostredie, aby tu 
bolo čo najviac zelene a aby tu bola radosť žiť ako aj Zlaté Moravce navštíviť. Uviedla, 
že pevne verí, že bude aj naďalej nápomocný mestu Zlaté Moravce aj mestskému 
podniku Záhradnícke služby mesta, ktorý doteraz riadil, či už pri ochrane životného 
prostredia v Zlatých Moravciach, alebo približovania histórie nášho mesta. Z tohto 
dôvodu sa bude snažiť a žiada svojich kolegov - prednostu MsÚ, vedúcich oddelení, 
riaditeľov mestských podnikov, aby pánovi Tomajkovi vždy dávali adekvátnu úctu 
a priestor pri prezentovaní nášho mesta. Dodala, že poďakovanie mu patrí za nás tu 
prítomných a za všetkých našich Zlatomoravčanov, následne mu odovzdala kyticu 
kvetov. 

K bodu 11/ 
Riešenie problémov dezinformácii o činnosti poslancov mestského zastupitel'stva 
a primátorky mesta Zlaté Moravce 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila k bodu rokovania diskusiu 
a odovzdala slovo poslancovi RNDr. Paluškovi, ktorý sa hlásil o pridelenie slova. 

RNDr. Jozef Paluška - uviedol, že by chcel informovať občanov, že na internete bol 
zverejnený článok, kde autorom bol Tomáš Holúbek, kde sú vyjadrenia s ktorými on 
osobne nesúhlasí a aj sa voči tomu ohradil. Po prečítaní tohto článku sa rozhodli prítomní 
poslanci Mestského zastupiteľstva ako aj poslanci prítomní na poslednom zasadnutí MsZ 
podať vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva a primátorky mesta Zlaté 
Moravce v nasledovnom znení: 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a primátorka mesta sa 
dištancujú od dezinformácií uverejnených v článku novinára T. Holúbeka, v ktorom 
zavádzal čitateľov o priebehu pracovného stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva a 
primátorky mesta, ktoré sa uskutočnilo pred 2. zasadnutím Mestského zastupiteľstva v 
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Zlatých Moravciach, konaného dňa 22. januára 2015 v obradnej miestnosti Mestského 

strediska kultúry a športu. 

Podpísaní, primátorka mesta Zlaté Moravce, Ing. Serafina Ostrihoňová, a všetci prítomní 
poslanci Mestského zastupiteľstva okrem poslanca Husára, ktorý tu na poslednom 

Mestskom zastupiteľstve nebol a nevie sa k tomu vyjadriť. Dodal, že nie je ešte 

podpísaná pani Vicianová, ktorá tu nie je. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - ukončila tento bod rokovania 
a pristúpila k ďalšiemu bodu rokovania. 

K bodu 13/ 
Vystúpenie občanov 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - odovzdala slovo občanom, ktorý majú 
záujem vystúpiť v rámci tohto bodu a požiadala ich, aby sa predstavili a hovorili do 
mikrofónu, z dôvodu dobrého počutia a porozumenia ich príspevku. Následne odovzdala 
slovo hlásiacej sa pani Jahnovej. 

Pani Jahnová- Vyjadrila svoju nespokojnosť zrealizovanou výstavbou bytových domov 
v mestskej časti Ďatelinisko. Uviedla svoje výhrady voči vchodom do bytových domov, 
zvončekom, že nebola dodržaná stavebná čiara ako aj voči tomu, že sa nehľadelo na 
názor občanov bývajúcich v tejto časti. Následne sa ohradila voči údajnému vyjadreniu 
poslanca Petroviča v minulosti , že občianska komisia sa vyjadruje k tejto problematike 
pozitívne, čo podľa jej názoru nie je pravda, nakoľko občanov tejto časti sa nikto nikdy 
nepýtal či s tým súhlasia. Ďalej poukázala aj na vyjadrenie poslanca Klučiara, ktorý 
podľa jej vyjadrenia na problematiku v minulosti reagoval, že to je obvod poslanca 
Petroviča, Chládeka a Záchenského. Uviedla, že názor poslanca Husára nepozná 
a poslanec Madola sa vždy ohľadom Ďateliniska zdržal. Poukázala aj na poslanca Šíru, 
ktorý bol v minulom volebnom období prednostom Mestského úradu, že tiež podľa jej 
názoru v tejto problematike nehľadal riešenia. 
Na záver dodala, že čo sa týka Ďateliniska, nikto im nie je ochotný pomôcť a preto na 
každom Mestskom zastupiteľstve poukazuje na tento problém. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala Bc. Nociara, aby zaujal 
k uvedenému problému stanovisko. 

Bc. Nociar - uviedol, že pokiaľ bude potrebné, tak poskytne pani Jahnovej písomné 
stanovisko k tejto problematike. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - odovzdala slovo JUDr. Vozárovej, 
ktorá mala záujem sa k uvedenej téme sa vyjadriť. 

JUDr. Mária Vozárová - reagovala na príspevok pani Jahnovej s tým, že bývalý pán 
primátor sa touto problematikou opakovane zaoberal a na podnet pani Jahnovej, nakoľko 
s ním o tejto téme niekoľko krát hovorila, dal stavebné rozhodnutie preskúmať. Mesto 
Zlaté Moravce dalo písomne podnet na Krajský stavebný úrad na preskúmanie tohto 
rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorý toto stavebné rozhodnutie potvrdil ako 
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právoplatné. Z uvedeného vyplýva, že nie je pravda, že stavebná čiara nebola dodržaná. 
Dodala, že k tejto veci bol viackrát vykonaný štátny stavebný dohľad a myslí si, že 
informácie, ktoré tu stále dookola pani Jahnová rozpráva sa nezakladajú na pravde. 
Uviedla, že na základe výhrad voči tejto výstavbe bola podaná aj petícia, ktorá bola 
riešená a záverom bolo, že sa nezistili žiadne pochybenia. Žiadosťami pani Jahnovej sa 
tu zaoberalo za posledné dva roky naozaj veľmi veľa ľudí. Dodala, že na jedenej strane 
chápe jej subjektívne pocity, ale postup bol preverený a všetky kontrolné orgány 
ho uznali za zákonný. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - odovzdala slovo poslancovi 
Klučiarovi, ktorý požiadal o slovo, že by chcel reagovať na príspevok pani Jahnovej. 

Poslanec Vladimír Klučiar - uviedol, že je veľmi prekvapený ako sa vyjadrila pani 
Jahnová o jeho osobe, nakoľko niekoľko krát sa stretol s ňou ako aj s občanmi z tejto 
časti mesta, hoci fakt to nepatrí do jeho obvodu, ale je to časť mesta Zlaté Moravce a tak 
sa k tomu aj postavil. Uviedol, že sa bol pozrieť aj priamo na mieste, kde spolu s pani 
Jahnovou hľadal riešenie a navrhol jej, že ak chcú zastaviť ďalšiu výstavbu bytových 
domov, pokúsi sa on osobne stretnúť a porozprávať s majiteľmi pozemkov a navrhne im, 
aby tam postavili napríklad domov dôchodcov, ktorí by nepôsobil až tak rušivo. Uviedol, 
že ho mrzí zavádzajúce vyjadrenie pani Jahonovej, nakoľko mu naozaj záleží, aby sa 
občania Zlatých Moraviec cítili dobre. 

Pani Jahnová - uviedla, že by sa chcela ešte vyjadriť k projektovej dokumentácii, kde sú 
navrhované ešte ďalšie bytové domy, že s tým nesúhlasí a žiada zastaviť ich výstavbu, 
nakoľko tam nie je dodržaná stavebná čiara. 

Poslanec Mgr. Roman Šíra - reagoval na príspevok pani Jahnovej a potvrdil jej slová, 
že ako prednosta Mestského úradu sa zaoberal touto problematikou. Uviedol, že pokiať 
vie tak vtedajší pán primátor si to zobral za svoje a snažil sa riešiť výhrady pani Jahnovej 
aj voči stavu cesty pri jej dome a dal pokyn riaditeľovi Technických služieb, aby 
zabezpečil čiastkové opravy tejto cesty, ktoré boli následne zrealizované. Dodal, že 
napriek tomu prišla neskôr znovu s tým, že jej to nepostačuje. Uviedol, že pani Jahnová 
musí chápať, že Mesto je viazané rozpočtom a Technické služby sú príspevkovou 
organizáciou mesta a tiež môže realizovať opravy len v určitom finančnom rozpätí 
a v tom čase sa jej vyšlo v rámci možností maximálne v ústrety. Dodal, že pani Jahnová 
chodí na Mestské zastupiteľstvá s touto problematikou už dlhodobo a pravdepodobne aj 
chodiť bude, na to má právo, ale bolo jej už niekoľko krát zo strany kolegov vysvetlené, 
ako tá stavba tam vznikla a pani Jahnová musí pochopiť, že poslanci Mestského 
zastupiteľstva ako aj vedenie mesta nemá kompetencie na to, aby to vedeli zvrátiť, alebo 
zastaviť, pretože to je zákonné. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala poslancovi Mgr. Šírovi za 
príspevok a uviedla, že pozná túto časť mesta „Ďatelinisko" veľmi dobre, tak ako celé 
mesto a vie, že skôr ako sa začali bytovky stavať tak spomínaná cesta bola v dobrom 
stave a v súčasnej dobe je vyslovene v hroznom stave. Uviedla, že je potrebné, aby 
spoločnými silami pritlačili na investora výstavby týchto bytoviek, ktorý spôsobil 
zničenie tejto cesty. Dodala, že nie je možné, aby Mesto rekonštruovalo cesty, ktoré 
zničia súkromné spoločnosti nejakou výstavbou, na úkor iných investičných akcií. 
Následne požiadala prednostu Mestského úradu, aby aj s príslušnými vedúcimi oddelení 
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MsÚ, s riaditeľmi mestských podnikov, s právničkou mesta JUDr. Vozárovou, ako aj s 
poslancami Mestského zastupiteľstva, ktorí sa podieľali na chode mesta v poslednom 
volebnom období, aby sa podieľali na riešení tohto problému, na ktorý upozorňuje okrem 
pani Jahnovej, hovorkyne ľudí z Ďateliniska aj ona. Uviedla, že je potrebné rokovať 
s firmou, ktorá stavala tieto bytovky, čím spôsobila zničenie ciest v tejto lokalite, aby 
zabezpečila na vlastné náklady opravu a rekonštrukciu týchto ciest. Dodala, že je 
potrebné počúvať občana, ktorý vystúpi na rokovaní Mestského zastupiteľstva a domáha 
sa riešenia svojich problémov, netreba to brať z pleca na plece a vnímať ako záťaž. 
Apelovala na poslancov Mestského zastupiteľstva, že oni všetci sú tu na to, aby 
problémy týchto občanov riešili a aby spravodlivosti zadosťučinili a dodala, že o toto 
všetkých prosí. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala, či chce niekto z občanov 
ešte v tomto bode vystúpiť pred Mestským zastupiteľstvom. Nakoľko sa nikto neprihlásil 
ukončila tento bod rokovania. 

K bodu 14/ 
Rôzne 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila poslancov, že ak majú 
nejaký návrh do bodu Rôzne, o jeho prednesenie. Následne odovzdala slovo hlásiacemu 
sa poslancovi, Mgr. Romanovi Šírovi. 

Poslanec Mgr. Roman Šíra - podal návrh, aby bolo na 15 minút prerušené rokovanie 
Mestského zastupiteľstva z dôvodu, že poslanci sa potrebujú poradiť, nakoľko v bode 
Rôzne budú predkladať návrhy uznesení, ktoré je potrebné ešte dopracovať. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o hlasovanie za návrh poslanca Mgr. Romana Šíru, na prerušenie 
rokovania Mestského zastupiteľstva na 15 minút. Opýtala sa, kto je: 

Za: 15 (Adamec, Klučiar, Petrovič, Husár, Balážová, Madola, Balco, Cimmerman, 
Švajčík, Šíra, Uhrinová, Holub, lvanovičová, Paluška, Dvonč) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovala : 1 (Esterková) 
Prezentovaní:./6" (Adamec, Klučiar, Petrovič, Husár, Balážová, Madola, Balco, 
Cimmerman, Švajčík, Šíra, Uhrinová, Holub, Ivanovičová, Paluška, Dvonč) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že poslanci Mestského 
zastupiteľstva si schválili 15-minútovú prestávku v čase od 17,00 hod. do 17, 15 hod. 
a prerušila rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala o prednesenie doplňujúcich 
poslaneckých návrhov a odovzdala slovo poslancovi Ing. Karolovi Švajčíkovi. 

Poslanec Ing. Karol Švajčík - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie podáva 
návrh v mene poslankyne JUDr. Esterkovej a to, Návrh na uskutočnenie kontroly 
v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská 
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nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko 
kultúry a športu. Dodal, že návrh je v plnom rozsahu premietaný a k predmetnému 
návrhu je predložené aj uznesenie v písomnej forme. Následne požiadal primátorku mesta 
Ing. Serafinu Ostrihoňovú, aby dala hlasovať o predmetnom premietanom návrhu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu a opýtala sa či nie sú 
nejaké pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a odovzdala slovo JUDr. Ing. 
Cimrákovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

JUDr. Ing. Cimrák - uviedol, že nakoľko videl, že je pripravených viacej uznesení, 
chcel by požiadať Mestské zastupiteľstvo o predÍženie termínu, nakoľko v súčasnej dobe 
sa pracuje na príprave rozpočtu, záverečnej účtovnej uzávierke a aj z dôvodu, aby to malo 
nejakú výpovednú hodnotu požiadal o termín v lehote 30 dní. Dodal, že prioritou je teraz 
zostavenie rozpočtu a to asi hovorí za všetkých riaditeľov mestských podnikov, aj keď pri 
pohľade na požiadavky, tak väčšina z nich je už v hodnotiacej správe jednotlivých 
podnikov za predchádzajúce roky a potrebné bude doplniť len aktualizáciu za posledný 
rok. Dodal, že poslancov Mestského zastupiteľstva žiada o predÍženie termínu aj 
z dôvodu riešenia spomínaných povinností v súčasnej dobe, aj vzhľadom na obmedzené 
personálne obsadenie v jednotlivých mestských podnikoch, preto poprosil o dlhší čas 
k splneniu úloh v tomto uznesení. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - odovzdala slovo predkladateľke 
návrhu JUDr. Esterkovej, aby zaujala stanovisko. 

Poslankyňa JUDr. Alžbeta Esterková - uviedla, že lehota bola poskytnutá do 30 dní 
pre hlavného kontrolóra, ktorý má predložiť predbežnú správu a informácie, ktoré získa 
budú podkladom práve na zaujatie stanoviska k rozpočtu, takže to, na čom mestské 
podniky pracujú, súvisí s tým čo sa od nich žiada a dodala, že mnohé otázky 
a informácie sú naozaj prístupné a nie je tam potrebná žiadna analýza, takže tam nie je 
extra práca. 

Hlavný kontrolór, Ing. Michal Borkovič - uviedol, že si pozrel návrhy uznesení, ktoré 
sú predložené poslancami MsZ a dohodol sa s nimi, že na najbližšom Mestskom 
zastupiteľstve 26.02.2015 predloží všetky požadované informácie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že pokiaľ ona vie, tak sa 
dohodlo, že už na pracovnom stretnutí primátorky a poslancov MsZ, ktoré sa bude konať 
dva dni pred Mestským zastupiteľstvom, budú tieto spracované materiály k dispozícii. 

Hlavný kontrolór, Ing. Michal Borkovič - potvrdil slová primátorky mesta, že správa 
bude k dispozícii už na tomto pracovnom stretnutí, len chcel povedať, že 26.02.2015 
bude oficiálne podávať túto správu, kde sa bude aj schvaľovať a dodal, že okrem iného 
bude podávať aj informácie, ktoré tu nie sú spomenuté. 

Poslankyňa JUDr. Alžbeta Esterková - uviedla, že na ozrejmenie chce povedať, že 
poslanci požiadali hlavného kontrolóra a jednotlivých riaditeľov mestských podnikov, 
aby vypracovali správu o svojej činnosti, kde nie sú potrebné žiadne tabuľky ani zložité 
analýzy, ale mala by to byť analýza silných a slabých stránok, aká je ich predstava 
vedenia podnikov, aké sú tam problémy a ako ich chcú riešiť. Dodala, že úloha je pre 
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hlavného kontrolóra ako i pre riaditeľov mestských podnikov, aby poslanci MsZ vedeli, 
aké sú ich predstavy a plány. 

Hlavný kontrolór, Ing. Michal Borkovič - reagoval na príspevok, že pokiaľ on má 
vedomosť tak primátorka mesta už zadala mestským podnikom úlohu v podobnom 
znení, čiže vypracovať správu za rok 2014 a uvedené informácie ako aj rozpočty na rok 
2015 by mali byt' predmetom finančnej komisie, ktorá má zasadať 16.02.2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala hlavnému kontrolórovi za 
vysvetlenie a potvrdila informáciu, že riaditeľom mestských podnikov bola z jej strany 
zadaná úloha vypracovať takéto analýzy. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala, či môže už dať hlasovať za 
premietaný návrh uznesenia a neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, primátorka 
mesta požiadala poslancov Mestského zastupiteľstva o hlasovanie za uznesenie, že 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

Návrh na vykonanie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické 
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a 
Mestské stredisko kultúry a športu 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu v mestských 
podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu za 
obdobie od l. l.2012 do 31.12.2014 s tým, že na najbližšie plánované rokovanie 
mestského zastupiteľstva predloží predbežnú správu o stave vykonávanej kontroly pre 
každý mestský podnik za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2014. Rozsah kontroly vykoná v 
nasledovnom rozsahu: 
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l. Predmet činnosti (doložiť štatút alebo zakladaciu listinu) 
2. Počet zamestnancov 
3. Organizačná štruktúra - označenie pozície, náplň práce, mzda 
4. Výška príspevku od Mesta za rok 2014, 2013, 2012 
5. Výdavky (spolu) za roky 2014, 2013, 2012 
6. Iné príjmy (spolu) (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013, 2012 
7. Výdavky za roky 2014, 2013, 2012 rozdeliť podľa nasledovných kritérií: 

a. výdavky , ktoré pripadajú na jednotlivé činnosti podľa bodu 1 
b. výdavky na prevádzkové náklady (ich štruktúra- za energie, za nájom ... ), 

výdavky na mzdy, ostatné výdavky 
8. Iné príjmy (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013,2012- uviesť 

štruktúru príjmov , t.j. zoznam činností a služieb spolu s yýškou príjmov, a to 
za roky 2014,2013,2012, spolu so zmluvami alebo objednávkami, na základe 
ktorých došlo k zaplateniu služby 

9. Analýza výdavkov podľa bodu 7.a. - Pri každom výdavku uviesť na základe 
akej zmluvy alebo objednávky boli výdavky uhradené, a v prípade, že išlo 
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o obstaranie tovarov a služieb- skontrolovať, či prebehlo verejné obstaranie 
v súlade so zákonom 

10. Zoznam dlžníkov- s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátumu splatnosti 
neuhradenej pohľadávky, celkom výšky dlhu, poznámky, či prebieha 

exekučné konanie 
11. Zoznam subjektov, voči ktorým má mestský podnik záväzky (aj banky)

s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátum splatnosti, celková výška dlhu, 
poznámka, či už prebieha exekučné konanie 

12. Návrh konkrétnych opatrení 

ukladá 
riaditeľom mestských podnikov Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko 
kultúry a športu: 

a) poskytnúť hlavnému kontrolórovi súčinnosť pri vykonávaní predmetnej kontroly 
predložiť 

b) predložiť mestskému zastupiteľstvu do 20.2.2015 správu o činnosti mestského 
podniku v nasledovnom rozsahu: 

1. Aké sú silné stránky mestského podniku ? 
2. Čo sú slabé stránky mestského podniku? 
3. V ktorých oblastiach je možné znížiť náklady podniku a aké by to malo dôsledky? 
4. Aké sú plánované investície a rozvoj mestského podniku na rok 2015 a do roku 

2018? 
S. Návrh odporúčaných konkrétnych opatrení s určením zodpovedných osôb a 

časového harmonogramu na ich prijatie 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala, kto je : 
Za: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Madola) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
Madola) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že poslanci Mestského 
zastupitel'stva schválili - Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch 
Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala, že či je ešte nejaký iný 
návrh do bodu Rôzne. Následne odovzdala slovo poslancovi Mgr. Michalovi 
Cimmermannovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

Poslanec Mgr. Michal Cimmermann - uviedol, že by chcel podať návrh na 
uskutočnenie kontroly hlavným kontrolórom mesta Zlaté Moravce, ktorý by mal vykonať 
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kontrolu verejných obstarávaní zákaziek právne služby v Mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015 
s termínom podania správy o kontrole do 24.02.2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala, či má niekto nejaké 
pripomienky k návrhu poslanca Mgr. Cimmermanna, ktorý je premietaný. Nakoľko 
neboli žiadne pripomienky z radu poslancov požiadala ich o hlasovanie, že Mestské 
zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e 
návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní zákaziek právne služby v mestskej 
nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu verejných 
obstarávaní zákaziek právne služby v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015, 

povinnosť do 24.02.2015 vypracovať podrobnú správu o kontrole verejných 
obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015, ktorá musí okrem iných 
skutočností obsahovať prílohu s nasledujúcimi informáciami: 

a) menný zoznam členov všetkých výberových komisií na zákazky právne služby, 
b) zoznam uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
c) kópie všetkých ponúk uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na 
zákazky právne služby, 
d) kópie súťažných podmienok všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
e) kópie všetkých protokolov z vyhodnocovania verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
f) kópie komisionálnych vyhodnotení všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

lvanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Madola) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
Madola) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že poslanci Mestského 
zastupiteľstva schválili - Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní 
zákaziek právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala, že či je ešte nejaký návrh 
v rámci tohto bodu. Následne odovzdala slovo poslancovi Mgr. Cimmermannovi. 
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Poslanec Mgr. Michal Cimmermann - požiadal riaditeľa nemocnice JUDr. Ing. 
Cimráka, aby vysvetlil spor medzi Mestskou nemocnicou a súkromnou spoločnosťou 
Vox Lauri s.r.o., ktorá dostala výpoveď z nájmu a dodal, že ho zaujímajú aké mal 
dôvody. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - uviedol, že vzhľadom na to, že ide o dosť komplikovanú 
právnu vec a okrem toho v súčasnej dobe prebiehajú rokovania, aby sa tento spor so 
spoločnosťou Vox Lauri s.r.o. uzavrel, ponúkol, že do dvoch týždňov poskytne písomnú 
správu jemu ako aj ostatným poslancom MsZ. Dodal, že tento spor chce ukončiť bez 
zbytočných medializácií a priblížil situáciu , že v súčasnej dobe sa rieši, ako ďalej bude 
nájom pokračovať a či bude. Uviedol, že spor na začiatku vznikol z dôvodu, že 
spoločnosť Vox Lauri s.r.o. užívala jednu časť chirurgického pavilónu jeden deň 
v mesiaci, za ktorú platila časť nájmu. Dodal, že po preverení týchto zmlúv mal názor, že 
je potrebné tento záväzok upraviť tak, že buď táto spoločnosť tento nájom opustí, alebo 
začne platiť tak, aby to pre nemocnicu nebolo stratové. Strata sa týka hlavne energií a 
pohybovala sa vo výške 400 až 600 € mesačne. Uviedol, že tak isto postupoval 
u všetkých nájmoch, ktoré sa postupne preverovali resp. preverujú. Poukázal na to, že 
v nájme majú ešte spoločnosť, ktorá má v nájme laboratória v priestoroch nemocnice 
a táto nemala problémy s úhradou za posledné tri roky, takže netreba túto záležitosť brať 
ako útok na Vox Lauri s.r.o. a dodal, že ani iný úmysel v tom nie je. Ide o štandardné 
preverovanie zmluvných vzťahov, ktoré boli uzavreté v minulosti. Dodal, že to ako 
reagovali zástupcovia tejto spoločnosti ho mrzí a rád by to napravil medzi štyrmi očami 
a teda ak s tým súhlasia, tak správu o výsledku rokovania by mali poslanci k dispozícii na 
pracovnom stretnutí toho 24.02.2015. 

Poslanec Mgr. Michal Cimmermann - uviedol, že ho zaujíma spôsob, akým chcel 
vypovedať nájom a dodal, že podľa jeho informácií bola zaslaná výpoveď a faktúra vo 
výške 38 tisíc Eur s dobou splatnosti 7 alebo 9 dní, to si nie je istý. Opýtal sa riaditeľa 
nemocnice, či nemohol postupovať inak, dohodnúť sa na doplatení daného nájmu a nie 
hneď zaslať faktúru a dať dobu na úhradu len 7 alebo 9 dní. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - uznal, že teraz spätne sa to môže javiť ako zlá forma 
komunikácie, ale pre dotvorenie obrazu uviedol, že so zástupcami spoločnosti Vox Lauri 
s.r.o. bolo rokovanie, na ktorom boli na toto upozornení a malo sa to riešiť, ale oni 
pomimo začali riešiť nejaké kroky a zverejňovať informácie, ktoré boli nepravdivé a to 
napriek tomu, že sa na rokovaní dohodli, že to budú riešiť v budúcich termínoch. 
Z uvedeného dôvodu mal za to, že nakoľko táto spoločnosť nemala snahu to riešiť inak, 
bola im vystavená a zaslaná táto faktúra. Dodal, že nakoľko má dosť aj iných povinností, 
nechce tu čo sa týka časového hľadiska zbytočne zavádzať, rád by tieto informácie 
spracoval do správy na základe podkladov, ktorú by poskytol všetkým poslancom MsZ. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že prosí JUDr. Ing. Cimráka, 
že pokiaľ budú nejaké dotazy z radu poslancov a to sa týka aj ostatných riaditeľov 
mestských podnikov, tak žiada o zaslanie kópie správy, ktorú budú zasielať poslancom 
MsZ aj jej na sekretariát. 
Opýtala, či sú ešte nejaké otázky, alebo pripomienky k tomuto bodu. Následne ukončila 
tento bod rokovania. 
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K bodu 15/ 
Diskusia 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa, kto má záujem v rámci 
Diskusie o pridelenie slova. Následne odovzdala slovo poslancovi RNDr. Jozefovi 
Paluškovi. 

Poslanec RNDr. Jozef Paluška - požiadal o premietnutie obrázkov, aby mohol 
prítomným lepšie priblížiť situáciu. Uviedol, že by chcel v rámci tohto vstupu poukázať 
na niektoré dezinformácie, ktoré sa šíria internetom, kde bol na internete jeden 
diskutujúci, ktorý povedal, že poslanci a Mesto sa nezaujíma o to, ako vyzerajú chodníky 
a že občania chodia po neodhrnutých a zamrznutých chodníkoch. Následne poukázal na 
premietané fotografie, ktoré boli nafotené v ten deň, keď sa dotyčný na to pýtal. Na 
fotkách bol chodník odhrnutý. Ďalej poukázal na ďalšiu fotografiu kde bol chodník 
odhmutý asi do polovice, s pripomienkou, že tu mal diskutujúci pravdu, ale chodník je 
pred domami, v ktorých bývajú cigáni a tí sú tak pracovne vyťažení, toľko pracujú od 
rána do večera, že nemajú kedy odhrnúť tento chodník. Dodal, že takto to vyzerá u ľudí, 
ktorí tam oficiálne nebývajú, ktorých je tam možnože 60, ale oni nemajú kedy ten 
chodník odhrnúť. Ďalej uviedol, že by chcel upozorniť všetkých na jednu vec a aby to 
nikto nebral špatne chce vysvetliť, že on je už dospelý človek a od malička, keď ešte 
chodil do základnej školy ho učili, že cigáni boli vždy cigáni. Uviedol, že preto ich tak 
nazýva, lebo sa to takto učil, nemyslí to ako nejaké ohováranie alebo urážlivé 
dehonestovanie, ale takto to on vie od malička, tak nech sa na to nikto nehnevá a nech to 
všetci berú tak, ako ich definuje. 
Ďalej uviedol, že by chcel niečo povedať v súvislosti s posledným Mestským 
zastupiteľstvom , kde poukazoval na neporiadok okolo týchto domov, ako aj voľne 
pohybujúcich sa psov, ktorí napádajú niektorých obyvateľov. Uviedol , že si všimol, že po 
určitom čase tam bol pristavený kontajner a neskôr sa dozvedel, že bola nejaká akcia kde 
prebiehal aj odchyt psov. Dodal, že potiaľto je to všetko v poriadku, ale teraz povie čo sa 
mu nepáči. Uviedol, že nepáči sa mu to, že ako poslanec nebol o tom informovaný 
a nemohol sa tejto akcie zúčastniť, čo nikoho nezaujímalo a poukázal na to, že on nie je 
len poslanec, ale aj dlhoročný psíčkar a odvažuje sa povedať, že nikto z tých ľudí nemá 
také skúsenosti so psami ako on, ale oni si to poriešili. Ďalej poukázal na kontajner, 
ktorý tam stál týždeň a zaujíma ho, že kto to objednával a kto to platil. 

Branislav Varga, riaditeľ Technických služieb mesta - uviedol, že tento kontajner si 
objednával u nich na Technických službách pán Kotlár a ak sa nemýli v mene. 

Poslanec, RNDr. Jozef Paluška - uviedol, že má ešte ďalšiu otázku. Uviedol , že on má 
informáciu, že sa platí za vývoz kontajnera zvlášť, za odstavenie kontajneru tiež zvlášť, 
takže by chcel vedieť, či bolo účtované okrem vývozu kontajnera aj tých 7 dní, kedy bol 
tento kontajner na mieste odstavený, čiže či všetko bude fakturované. 

Branislav Varga, riaditeľ Technických služieb mesta - uviedol, že všetko bolo 
fakturované. 

Poslanec, RNDr. Jozef Paluška - následne poukázal na to, že kontajner tam stál 
týždeň, alebo minimálne 5 dní a tí občania sú tak vyt'ažení, že nemali kedy ten 
neporiadok okolo, do toho kontajnera nahádzať. Po určitom čase požiadal o premietnutie 
fotografie sa podarilo kontajner naplniť, ale poukázal na to, že až si ľudia myslia, že ten 
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kontajner tam bol naplnený tým neporiadkom, pre ktorý tam bol pristavený tak sa mýlia, 
lebo tí občania pred ktorými domami stojí ten kontajner, ten neporiadok tam nedávali, ale 
robili to občania ktorí bývajú 80 až 100 metrov ďalej a zmena okolo týchto spomínaných 
domov je taká, že neporiadok je zapadnutý snehom. 

Branislav Varga, riaditeľ Technických služieb mesta - uviedol, že tam bola 
objednaná služba ako taká, že čím sa plnil kontajner, to jeho ako riaditeľa zaujímať 
nemusí. 

Poslanec, RNDr. Jozef Paluška - uviedol, že na to ani nenarážal a chcel len poukázať 
na niektoré veci. Ďalej sa vyjadril k odchytu psov, čo si myslí, že je vynikajúca vec, ale 
tu to začína aj konči. Podľa jeho názoru ako aj názoru niektorých občanov s ktorými 
o tomto diskutoval, to bolo špatné. Tieto psy sa odchytili, išli do útulku a následne na 
kastráciu. Otázka znie: čo sme tým poriešili? On osobne si myslí, že odchytávaním 
a kastráciou sa nerieši nič, pretože tam musia prísť nové represie, nakoľko už včera 
behali ďalší dvaja psy po ulici, takže podľa jeho názoru plniť útulok a odčerpávať 
peniaze z rozpočtu mesta, lebo aj tá kastrácia stojí niečo , aj keď vraj to neplatí Mesto, ale 
to bolo platné občanmi ktorí prispeli do zbierky na túto akciu. Dodal, že by sa chcel 
spýtať občanov, ktorí dávajú peniaze do zbierky na kastráciu psov, cigánskych a iných, 
ktorí behajú po Moravciach a robia neplechu, či si fakt myslia, že nie je kde inde 
potrebné dávať peniaze, ako kastrovať cigánskych psov, ktorí potom prídu a vzápätí 
ďalší psy? Následne pokračoval, že tí psy po kastrácii idú do útulku a v útulku v rámci 
rehabilitácie sú dva až tri dni, kým sa zotavia. Uviedol, že podľa jeho informácií na ten 
útulok dáva Mesto dotácie, takže ubytovanie týchto psov platí Mesto a pýta sa, či to 
Mesto potom naspäť prefakturováva majiteľom, ale na toto si vie hneď aj odpovedať, že 
fakturovať môže koľko chce, nedostane aj tak nič. Podľa jeho informácií bol tam pes, za 
ktorého sa účtoval poplatok 6,50 €, napriek tomu, že kastrácia stojí od 50 do 200€ 
a pokiaľ máte dobrého známeho veterinára, že to spravia zadarmo, tak to stojí l O až 15 €. 
Najzaujímavejšie je, že tí ľudia si mali toho psa za 6,50 €vyzdvihnúť a nevyzdvihli si ho, 
lebo im to bolo veľa, radšej si zoženú nejakého ďalšieho, ktorý bude zas behať po ulici 
a občania sa ich budú báť a čo sa stane, príde zas niekto, kto tie psy odchytí a toto sa 
bude opakovať dookola a my budeme platiť a platiť. Najzaujímavejšie na tom je, čo 
občania ani možno nevedia, že vraj Mesto prispieva na útulok ročne 15 tisíc Eur a až sa 
mýli, môžu ho opraviť. Chcel by uviesť to, že keby sa včera na komisii školstva opýtal, 
že či by riaditeľom MŠ nezišlo 15 tisíc Eur na deti„„ .. čo by asi povedali, čo by ste 
všetci povedali, že keby na Vaše dieťa, alebo vnúča nevyšlo, či by radšej nechceli spraviť 
strechy, či by radšej nechceli telocvične a či je potrebné dávať 15 tisíc Eur na útulok pre 
psov. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že jej sa toto nezdá, že by 
Mesto dotovalo útulok vo výške 15 tisíc Eur, lebo za čias keď bola ona primátorkou, tak 
sa dávalo na útulok to bolo ešte v korunách maximálne 200 tisíc korún. Následne 
požiadala riaditeľa Záhradníckych služieb Mariána Tomajku a vedúcej finančného 

oddelenia Ing. Szobiovej, aby informovali prítomných v akej výške bola poskytovaná 
dotácia od Mesta na útulok psov v poslednom období. 

Marián Tomajko - uviedol, že v minulosti bolo poskytované finančné prostriedky vo 
výške 5 až 6 tisíc Eur, ale v poslednom roku, za bývalého vedenia mesta bolo 
poskytnutých naozaj 15 tisíc Eur. Do útulku nosia potulujúcich psov ľudia, alebo 
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Mestská polícia aj v noci a dodal, že ľudia, ktorí sú poctiví si prídu psov aj vyzdvihnúť. 
Ďalej sa vyjadril, že o akcii, ktorá sa konala v Chyzerovciach vôbec nevedel, nakoľko 
mu to nikto neoznámil, čiže o tom, že nejaká organizácia bude odchytávať psov nemal 
vedomosť, takže bližšie sa k tomuto vyjadriť nevie. 

Prirnátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že ju zaujíma, kto organizoval 
túto akciu a zaplatil kastráciu týchto psov, keď riaditeľ Záhradníckych služieb pán 
Tomajko o tomto nevedel. Následne odovzdala slovo slečne, ktorá sa hlásila s tým, že ju 
požiadala o predstavenie sa a svoje vyjadrenie nech hovorí do mikrofónu, aby jej všetci 
prítomní rozumeli. 

Diana Truchlíková - sa predstavila a uviedla, že je predsedníčka združenia za práva 
zvierat a dodala, že ich združenie sa dozvedelo o akcii, ktorá sa bude konať 
v Chyzerovciach prostredníctvom organizátorov, pomocou Terénnej sociálnej práce 
a kontaktovala ich aj Mestská polícia Zlaté Moravce s tým, že ich kontaktovala ako 
útulok, nakoľko ona je zamestnanec útulku. Dodala, že nevedeli o tom, že pán riaditeľ 
nebol informovaný o tejto akcii, nakoľko si mysleli, že kontaktovali aj jeho, ale v každom 
prípade išlo hlavne o to, že Mestská polícia chcela ich ako pracovníkov útulku mať na 
mieste, aby mohli pomôcť pri tomto odchyte. Ďalej uviedla, že nakoľko ona má vlastné 
združenie a prevádzkujú kastračný program, Českoslovenký kastračný program, ktorý 
prebieha na území celého Slovenska, v rôznych osadách, ktoré sú podstatne väčšie, ako tu 
v Zlatých Moravciach si povedali, že takýto odchyt bez kastrácie nemá význam, pretože 
tí Rómovia si prídu pre tých psov, zaplatia 6,50€ za pobyt, zoberú si nekastrovaných psov 
naspäť a oni sa tam budú množiť. Čiže na základe uvedeného na vlastnú iniciatívu 
povedala, že tých psov po odchyte zoberú na kastráciu, aby sa riešil aspoň nejaký 
problém a povedala rovnako, že to bude zaplatené z ich organizácie, na čo vyhlásili 
zbierku, keďže nerátali s tým, že budú mať peňazí nazvyš, nakoľko psov je na Slovensku 
viac než dosť. Dodala, keďže v tomto meste momentálne žije a v tomto útulku pracuje, 
tak jej to nebolo jedno a rozhodla sa, že to ich združenie zastreší a mestu pomôže. 
Uviedla, že vôbec nie je pravda to, žeby sa kastrované psy vrátili za nejaký poplatok 
6,50€, pretože pes ktorý sa vrátil bol samec, nepovažovali za potrebné ho kastrovať 
a pani si pre neho prišla skôr ako stihli ísť na kastráciu s ostatnými psami. Táto pani sa 
o psa starala vzorne, dokonca ho kŕmila konzervami, bol vo výbornom výživovo
zdravotnom stave, takže nebol problém ho za 6,50€ vrátiť. Ďalej dodala, že čo sa týka 
riešenia problému túlavých psov, zaujímalo by ju, aké riešenie by navrhoval pán Paluška, 
pretože k inému riešeniu na Slovensku ešte nikto nedošiel, pokiaľ pravda sa neberie do 
úvahy utrácanie a to by chcela vidieť, kto sa prikloní k takémuto riešeniu. Uviedla, že 
útulok v Zlatých Moravciach je plný pemamentne a psov, ktorých tam Mestská polícia 
odchytávala a odchytáva ich pravidelne a nosia im ich pravidelne už ich bolo z tejto 
lokality viac než dosť. Dodala, že útulok je stále plný a oni sa musia o nich starať 

a hľadať im domov. Uviedla, že tiež nie je pravda, že o tieto psy sa stará len Mesto, 
pretože celý útulok v Zlatých Moravciach kŕmia Nemci, je to nemecká organizácia, ktorá 
im pomáha a podporuje ich. Samozrejme, že útulok má svoje výdaje, ale z tých 
príspevkov, ktoré dostáva, nemá šancu týchto psov nakŕmiť, keďže ročne prejde útulkom 
vyše tristo psov. Uviedla, že ju zaujíma teda ako by túto situáciu pán Paluška riešil a 
pokiaľ je teda veľmi sklamaný z toho, že ho o tejto akcii nikto neinformoval a chcel 
priložiť ruku k dielu, môže ju priložiť teraz a môže finančne pomôcť nejako zastrešiť tie 
kastrácie, ktoré oni dotovali z vlastnej organizácie a pomohli takto Mestu. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala slečne Truchlíkovej za 
príspevok do Diskusie a odovzdala slovo poslancovi RNDr. Paluškovi, ktorý sa hlásil 
o slovo. 

Poslanec RNDr. Paluška - uviedol, že chcel reagovať na niektoré veci, ktoré povedala 
slečna Truchlíková. To, že povedal, že len Mesto samé dotuje útulok, určite nepovedal, 
môžu si pustiť aj záznam, povedal, že Mesto prispieva na tých psov. Ďalej uviedol, že čo 
sa týka tej kastrácie hovoril, že podľa jeho informácii bola nimi robená zbierka a on je 
toho názoru, že pokiaľ ľudia majú zbytočné peniaze, tak mohli by sa využiť na niečo 
lepšie, užitočnejšie a povedal aj do čoho a prečo si to myslí. Vyjadril sa aj k výzve, aby 
priložil ruku k dielu........ vraj peniaze do čiernej diery sypať nebude ani nemieni, 
nakoľko pre neho je to, čo robia úplne zbytočné a absolútne to nie je tak, ako si to oni 
vysvetľujú a ako sa tvária. Ďalej poukázal na to, že táto slečna je zamestnankyňou Mesta 
a na poslednú otázku, že akoby to on riešil veľmi ťažko sa odpovedá, ale on povie ako by 
to riešil - Každý pes, ktorý patrí niekomu a nestará sa o neho bude odchytený a pokiaľ 
ten dotyčný bude vyrozumený a dostane pokutu, že ten pes behá a nemá tam čo robiť, tak 
z toho môžu zarobiť na tie ich aktivity a pokiaľ sa ten dotyčný majiteľ k tomu psovi 
neprihlási a ten pes bude jednoducho neakceptovateľný a nebudú mať peniaze, treba 
zvážiť jeho utratenie. Dodal, že to je jeho názor. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že dáva slovo MUDr. 
Sýkorovi, ktorý sa hlásil o slovo. 

MUDr. Sýkora - uviedol, že on má názor, že keď sú tu psy, o ktoré sa nikto nestará, tak 
je tu predsa výskum, výkup psov, na lekárskych fakultách a vo výskumných ústavoch, 
kde ich mesto môže predať a tak aj zarobí a má aj vyriešený problém. Dodal, že či sa to 
už niekomu páči, alebo nie, výskum beží a či to už je na potkanoch, alebo na psoch. 

Riaditeľ Záhradníckych služieb Marián Tomajko - uviedol, že chcel by povedať pár 
slov a dať niektoré veci na správnu mieru. Uviedol, že práca v útulku je záslužná a tí 
ľudia, ktorí tu prácu robia, robia tú prácu dobrovoľne z polovice zadarmo nevie či sa to 
niekomu páčilo, keby po meste chodili túlavý psy a ohrozovali ľudí, tak ako to bolo 
v minulosti . Dodal, že uvedomiť si treba jednu vec, že Slovensko je členom Európskej 
únie a preto aj na psov sa vzťahujú určité ustanovenia. Dodal, že do útulku donesú psov 
ľudia aj v noci, ale aj keď vie, že pán Paluška robí záslužnú prácu, cvičí psov, takže má 
k nim určitý vzťah, treba povedať, že keby sa odchytený pes utratil, musí sa previezť do 
kafilérie a jedna cesta stojí 50€, takže si myslí, že Mesto by týmto nezískalo nič, lebo 
tých psov je odchytených veľa čo keď sa vynásobí 50-timi Eurami je dosť vysoká suma. 
Potvrdil slová slečny Truchlíkovej, že do útulku prispievajú aj Nemci a Rakúšania , ktorí 
sa snažia, aby aj Slovensko, teda aj mesto Zlaté Moravce sa priblížilo Európskej únii 
a podľa jeho názoru, vždy sa dajú nájsť dohody , aby sa to v meste dalo robiť lepšie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - odovzdala slovo hlásiacej sa 
komunitnej terénnej sociálnej pracovníčka pani Blahákovej. 

Terénna sociálna pracovníčka , Bc. Zuzana Blaháková - uviedla, že by sa chcela 
vyjadriť k pánovi Paluškovi. Uviedla, že podľa jej informácií poslanec RNDr. Paluška, 
sám na poslednom Mestskom zastupiteľstve žiadal túto situáciu nejak riešiť a prosil 
všetkých, aby hľadali nejaké riešenie. Dodala, že z ich strany bola snaha s týmto 
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niečo spraviť a preto našli z.ákonnú cestu ako túto situáciu riešiť. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že ona sama tiež čakala na 
túto akciu skôr pozitívne reakcie a bola rada, že naša Mestská polícia pri tom asistovala 
a prekvapuje ju táto negatívna reakcia. 
Následne odovzdala slovo poslankyni PaedDr. Klaudii lvanovičovej. 

Poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová - uviedla, že k uvedenému by chcela 
povedať, že ju veľmi prekvapujú slová tu niektorých prítomných, ktoré povedali a veľmi 
dobre vie, že pes za svojho majiteľa nemôže. Nakoľko je tiež v poslednom období 
psíčkarka aj keď nikdy pred tým nebola, tak to cíti inak a to pochopí len človek, ktorý 
má svojho psa rád, že medzi človekom a psom sa často vytvorí veľmi silný vzťah. 
Následne pod'akovala prítomným mladým ľuďom za záslužnú prácu s týmito psíkmi, že 
hľadajú iné možnosti riešenia ako ich utrácanie. 
Na z.áver poďakovala pánovi Tomajkovi, ktorý zachránil psíka jej matky, ktorý už bol 
veľmi starý, trpel demenciou, ušiel a len vďaka pánovi Tomajkovi ho našli. Poukázala 
na to, že mnoho starých ľudí sa cíti osamelými a psíky sú veľmi dobrými spoločníkmi, 
takže stojí za zamyslenie využiť aj túto možnosť ako riešenie. Dodala, že je veľmi 
sklamaná a smutná z niektorých slov, ktoré tu dnes boli povedané. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala o pozornosť a uviedla, že 
ona osobne miluje prírodu a všetko živé, miluje aj psíkov, a preto prosí poslancov 
Mestského zastupiteľstva o pomoc a to v tom, že tak ako znížila poplatky za odpad pre 
občanov, ktorí majú nad 62 rokov o 50%, na základe výnimky uvedenej v zákone, čiže 
v súlade so zákonmi, v rámci jej kompetencie, by chcela v tomto roku znížiť poplatky za 
psíky, ale je si vedomá, že to môže len v spolupráci s poslancami Mestského 
zastupiteľstva. Uviedla, že z tohto dôvodu sa na nich obracia s prosbou, aby v budúcnosti 
boli ohľaduplní na to, že skutočne, dane za tých psíkov sú pomerne vysoké, hlavne za 
psíkov v bytoch a preto by bola veľmi rada, keby sa čo najskôr pripravilo toto VZN, čo 
z.ároveň prosí zabezpečiť svojich kolegov a kolegyne, pána prednostu MsÚ a právničku 
MsÚ, aby následne mohlo byt' toto zníženie - v maximálne možnej miere, predložené 
poslancom MsZ na schválenie . Dodala, že veľmi dobre vie, že tento rok už poplatky 
znížiť nebude možné, nakoľko je potrebné VZN schváliť rok pred tým, ale môžeme to 
mať pripravené a schválené už teraz s tým, že účinnosť bude od 01.01.2016 . Na záver 
ich ešte raz poprosila a dodala, že iba vďaka nim a s ich pomocou, vie toto zrealizovať. 

Následne sa opýtala, či má ešte niekto nejaký príspevok do tohto bodu a skonštatovala, že 
pokiaľ nie, tak uzatvára tento bod rokovania. 

K bodu 16/ 
Interpelácie poslancov 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala tých poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby sa prihlásili o slovo. Následne požiadala právničku 
mesta zaznamenať poradie hlásiacich sa poslancov a poslankyne: PaedDr. Ivanovičová, 
PaedDr. Husár, Mgr. Uhrinová, Mgr. Cimmennann, Ivan Madola, RNDr. Paluška. 
Ukončila prihlasovanie sa a požiadala poslancov, aby predniesli svoje interpelácie 
v takom poradí ako boli zaznamenaní a odovzdala slovo poslankyni PaedDr. 
Ivanovičovej . 
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Interpelácia poslankyne PaedDr. Klaudii lvanovičovej - uviedla, že chce predniesť 
podnety, ktoré dostala od občanov nášho mesta. 

Otázka na p. Nociara: 

Jeden z občanov poukazuje na problematiku, ktorú by bolo dobre riešiť a to 
výstavba chodníka a zlepšenie osvetlenia na Zelenej ulici. Firma Bauer Gears 
Motor Slovakia s.r.o. zamestnáva vyše 270 zamestnancov a je v prenajatých 
priestoroch od mesta. Zamestnanci sa do práce dostanú len po Zelenej ulici, ktorá 
je nedostatočne osvetlená a úzka. S problémami sa tam vyhnú dve osobné autá, ak 
ide nákladné, jedno musí postáť na kraji a druhé pomaly prejsť. Dosť 
Zlatomoravčanov chodí do práce peši a na bicykli. V čase príchodu do práce na 
tejto ulici vznikajú nebezpečné situácie ohrozujúce zdravie našich 
Zlatomoravčanov. Výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a peších by túto 
rizikovú situáciu vyriešila. 

Otázka nap. Hudáka a nap. prednostu: 

Ďalší podnet od občana sa týka zavedenia robotníckych lístkov na území mesta. 
Ak sa chcú zamestnanci, naši spoluobčania z prímestských a mestských 
častí dostať do práce v Zlatých Moravciach a využiť spoje prepravnej spoločnosti 
Arriva Nitra a.s. z niektorých častí mesta musia zaplatiť cestovné vo viacerých 
autobusoch a tým sa im predraží cestovné v určitých prípadoch aj o l 00%. Naši 
zamestnaní spoluobčania by privítali zriadenie robotníckych lístkov, v ktorých by 
bolo zohľadnené aj prestupovanie, to znamená, že pri nastupovaní by si zakúpil 
cestovný lístok až k firme, kde pracuje. Nemusia sa na to vytvárať nové spoje, ale 
by sa takto využívali aj už terajšie prímestské spoje. 

Primátorka mesta. Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala odpoveď zaslať pani poslankyni 
v písomnej forme, ale nakoľko bol prítomný aj Bc. Nociar požiadala ho o zaujatie 
stanoviska k tejto problematike. 

Bc. Nociar - uviedol, že čo sa týka Zelenej ulice, chodníka a osvetlenia tejto ulice, tak 
môže povedať, že Mesto v tejto veci už dávnejšie koná, pretože by tadiaľ mala ísť 
rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu. Mesto sa snaží maximálne tlačiť na vodárenskú 
spoločnosť, aby sa dokázala táto investičná akcia dostať do takého jedného celku a všetci 
vieme, že to sú dlhodobé rokovania. Mesto dalo vypracovať projekt, ktorý je zaplatený 
a predložený aj vodárenskej spoločnosti na zaradenie do investičného plánu. Preto, 
k otázke toho chodníka a osvetlenia chce povedať, že v prvom rade sa musí vybudovať 
spomínaná kanalizácia a vodovod, ktorý je potrebný pre areál Calex, nakoľko tam je 
zamestnaných mnoho ľudí a chýba tam verejný vodovod a až náväzne na to, môže dôjsť 
k plánovaniu a na základe rozhodnutia poslancov k zaradeniu tejto investície do 
rozpočtu. Dodal, že takýto je postup a na všetko je potrebné peniaze a aby Mesto 
nemuselo znášať všetky náklady, čo sú nemalé náklady na kanalizáciu, to sú státisíce Eur, 
preto sa snaží Mesto v tejto veci rokovať s vodárenskou spoločnosťou. Potom už, keď 
bude vôľa v Mestskom zastupiteľstve, môže sa schváliť rozpočet na vybudovanie 
chodníka aj osvetlenia pre týchto ľudí. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala za informácie Bc. Nociarovi 
a opýtala sa poslankyne PaedDr. lvanovičovej, či je spokojná s odpoveďou. 
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Poslankyňa PaedDr. lvanovičová - uviedla, že je spokojná s odpoveďou a opýtala sa či 
by p. Nociar nevedel odpovedať aj na druhú otázku ohľadne tých robotníckych lístkov. 

Bc. Nociar - uviedol, že p. Hudák sa nemôže k tomuto vyjadriť, nakoľko je to záležitosť 
Mesta a spoločnosti, ktorá dopravu zabezpečuje, preto v tomto prípade bude potrebné, 
aby vedenie mesta rokoval s touto súkromnou spoločnosťou, či by boli prístupní takejto 
požiadavke. Dodal, že Mesto aj v minulosti zabezpečovalo pre občanov Prílepy 
požiadavku, aby spoje, ktoré sú medzimestské zachádzali a zabezpečili prevoz od nich do 
mesta. 

Interpelácia poslanca PaedDr. Dušana Husára 

Otázka na Mgr. Nociarovú 
Opýtal sa či nejaká Materská škola predložila projekt na rekonštrukciu MŠ, alebo 
nejakej časti, pretože do 25.02.2014 je možnosť podať tieto projekty, alebo 
prihlášky, ktoré sú pomerne veľmi jednoduché, na Ministerstvo školstva, ktoré má 
pre Materské školy vyčlenené 1 O miliónov Eur a môžu sa o finančné prostriedky 
uchádzať mestá a obce. Dodal, že je tam zahrnutá či už prístavba, alebo 
rekonštrukcia, preto sa chce opýtať, či sa Mesto bude uchádzať o tieto finančné 
prostriedky. 

Mgr. Nociarová - uviedla, že Mesto samozrejme vie o tejto výzve a o bližšie infonnácie 
požiadala Ing. Košúta, vedúceho oddelenia projektov a propagácie mesta, ktorý už aj 
včera informoval Komisiu školstva, kultúry a športu o Materských škôlkach, ktoré sa do 
tejto výzvy zapoja. 

Ing. Košút - uviedol, že tak ako už spomínala Mgr. Nociarová predmetom rokovania 
spomínanej komisie bola aj táto téma, kde členovia boli oboznámení s tým, že ktoré 
Materské školy v rámci mesta Zlaté Moravce sa do tejto výzvy zapoja. V súčasnej dobe 
prebieha hlavne spracovávanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov, 
kde konkrétne hovoríme o Materských školách na Slnečnej ulici a Žitavské nábrežie, kde 
aj na základe požiadaviek samotných riaditeľov týchto MŠ, plánujeme zrekonštruovať 
existujúce priestory a to formou rekonštrukcie vnútorných priestorov, výmenou okien, 
podlahy, rekonštrukciou strechy. Ďalej potvrdil slová poslanca PaedDr. Husára, že 
v rámci tejto výzvy je vyhradených 9 miliónov Eur na kapitálové výdavky a 500 tisíc Eur 
na bežné výdavky. 

Otázka na právničku mesta JUDr. Vozárovú 
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Uviedol, z dôvodu, že v meste sú dve podobné školy oslovil firmu, ktorá má na 
starosti reklamný informačný systém v meste Zlaté Moravce, aby im pripravili 
cenovú ponuku na smerové informačné zariadenia, ktoré Mesto dalo do prenájmu 
(stÍpy verejného osvetlenia). Uviedol, že ponuku dostal a zaujímalo ho, aký 
právny vzťah má táto firma k Mestu Zlaté Moravce, ktorý by chcel teraz 
priblížiť. Bývalý pán primátor podpísal s touto spoločnosťou zmluvu O 1.12.2011 
a táto zmluva skončila 31 .1.2015. V tejto zmluve bolo dané, že za každé reklamné 
zariadenie umiestnené na stÍpe verejného osvetlenia dostane Mesto l 00 €/ks 
ročne. Následne na to, si všimol ďalšiu zmluvu, ktorú bývalý pán primátor 
podpísal 02.10.2014, kde sa píše, že čo sa týka prevádzkovania informačného 
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systému bude táto firma Mestu platiť 500 € ročne paušálne za všetky zariadenia. 
Dodal, že táto výhodná zmluva bola dohodou ukončená 6.10.2014. Uviedol, že 
na základe tejto zmluvy by mala táto firma do 30 dní odstrániť reklamné 
zariadenia na svoje náklady, takže v súčasnej dobe by už v tejto veci mala konať. 
Poukázal na to, že napriek tomu dostal cenovú ponuku, kde si môže škola 
objednať tieto reklamné zariadenia v cene 20 €/ks mesačne, čo je 240 € do roka 
plus 33 € za vyrobenie, s čím by aj súhlasil. Dodal, že treba si uvedomiť, že 
takýchto zariadení je cca 50 ks v meste, čiže je jasné koľko by mohlo mesto 
získať podľa starej zmluvy v porovnaní s novou kde je paušálne 500€ ročne. 

Následne uviedol, že keby sa aj rozhodol na základe cenovej ponuky dať vyrobiť 
tieto informačné zariadenia , nevie čo ďalej, lebo už nenašiel ďalšiu zmluvu, na 
základe ktorej by mohla táto firma prevádzkovať informačné zariadenia v meste 
Zlaté Moravce, takže má v tomto pochybnosti, nakoľko jedna zmluva bola na 
základe dohody ukončená a tá prvá už neplatí, takže by chcel vedieť či nejaká 
nová zmluva podpísaná o ktorej nevie, žiadnu inú nenašiel na web stránke mesta 
zverejnenú. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala právničku mesta JUDr. 
Vozárovú, aby reagovala na príspevok poslanca PaedDr. Husára. 

JUDr. Mária Vozárová - uviedla, že zmluva je zverejnená a dovolí si podať bližšie 
informácie k tejto problematike. Mesto Zlaté Moravce prišlo k rozhodnutiu, že je 
potrebné zrekonštruovať informačný navigačný systém v meste, čiže uličné tabuľky, 
ktoré ukazujú smer konkrétnej ulice a zároveň ich bolo potrebné doplniť tam, kde 
chýbali. Nakoľko v rozpočte Mesta neboli na toto vyčlenené finančné prostriedky, 
Mesto nemohlo v tejto veci konať. Z tohto dôvodu sa Mesto rozhodlo, že bude 
konať tak, ako iné mestá a vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na poskytovateľa 
služieb, spočívajúcich vo vytvorení, prevádzkovaní a údržbe jednak informačného 
systému navigačného, uličného ako aj navigačného systému podnikateľov. Dodala, 
že Mesto stanovilo kritéria aj podmienky v obchodno-verejnej súťaží, riadne 
vyhlásenej na úradných tabuliach, s tým, že výzva pre uchádzačov na zapojenie do 
tejto obchodno-verejnej súťaží bola zverejnená aj v tlači ( v Nitrianských novinách). 
Uviedla, že následne sa konalo komisionálne vyhodnotenie, kde víťazom súťaže sa 
stala firma Vego marketing s.r.o., ktorá na základe zmluvy z roku 2011 
prevádzkovala len informačný systém podnikateľov. Skonštatovala, že z dôvodu, že 
Mesto nemalo finančné prostriedky na tento informačný systém, nadstavili obchodno
verejnú súťaž tak, že žiadali protiplnenie, čo znamená, že Mesto nebude hradiť 
dodávateľovi za rekonštrukciu značne poškodeného uličného systému, ktorý bol 
vlastne nanovo vybudovaný a doplnený novými informačnými tabuľkami v mestskej 
časti Prílepy a Chyzerovce, žiadne finančné prostriedky. Dodala, že okrem iného 
Mesto žiadalo, aby uchádzač dal aj ďalšie protiplnenie a to vybudovanie nových 
informačných vitrín (v počte 10 ks) v meste Zlaté Moravce. Na záver poukázala na 
to, že Mesto za vybudovanie uvedeného informačného systému nezaplatilo ani cent 
a počas platnosti zmluvy, bude táto firma informačný systém aj bezodplatne 
udržiavať, čiže pri poškodení nejakej tabuľky, alebo stÍpu, musí zabezpečiť opravu 
prípadne výmenu. Pri informačnom systéme podnikateľov sú povinní zmapovať 
všetky reklamné tabule, vybavovať príslušné povolenia, prípadne nahlasovať 

načierno umiestnené tabule. Dodala, že ako už povedala, tejto firme nebolo zo strany 
Mesta ako protihodnota poskytnuté finančné plnenie, ale jej boli dané do užívania 
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stÍpy verejného osvetlenia ako aj nehnuteľnosti, na ktorých môže firma prevádzkovať 
tento informačný systém a samozrejme na základe zmluvy platia Mestu ešte paušálne 
500 Eur ročne. Uviedla, že Mesto si dalo preveriť ceny rekonštrukcie a 
dobudovania takéhoto informačného systému (vyžiadaním cenových ponúk) a zistili, 
že náklady Mesta by boli vyššie ako je trojročný príjem, ktorý bol pri zmluve 100€ 
za kus ročne (cca 12 tisíc Eur) , čo vlastne zodpovedá hodnote tohto navigačného 
systému, ktorý nám zrekonštruovali, dobudovali a ktorý budú počas najbližších troch 
rokov aj prevádzkovať. Zdôraznila, že zmluva je určite zverejnená aj na internete. 

Poslanec PaedDr. Husár - skonštatoval, že na základe toho čo počul, zmluva z roku 
2011 bola ukončená, čiže tá už nie je platná a v súčasnej dobe platí zmluva, ktorú 
uzatvoril bývalý pán primátor v roku 2014. 

JUDr. Vozárová - uviedla, že áno momentálne platí táto, nakoľko zmluva z roku 
2011 končila k O 1.01.2015 a nakoľko tam bola uvedená klauzula, ktorá by za 
určitých podmienok umožňovala predÍženie zmluvy a z toho dôvodu, že táto 
spoločnosť sa stala víťazom obchodno-verejnej súťaže, bolo potrebné doriešiť aj 
predchádzajúci právny vzťah, aby nevznikali zbytočné kolízie. Preto bola stará 
zmluva ukončená a v súčasnej dobe platí nová, z roku 2014. 

Poslanec PaedDr. Husár - sa opýtal, že či zmluva bude teraz platná do 31.01.2018 
a či konateľka tej firmy je náhodná menovkyňa. 

JUDr. Vozárová- uviedla, že podľa toho čo si pamätá, tak zmluva na užívanie týchto 
stÍpov verejného osvetlenia bola uzatvorená na dobu tri roky. Potvrdila vyjadrenie, že 
zhoda mien je čisto náhodná. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová- sa opýtala poslanca PaedDr. Husára či 
poukazoval na menovkyňu, nemyslel konkrétne JUDr. Máriu Vozárovú, právničku 
mesta. Na uvedené jej odpovedal, že myslel menovkyňu. Primátorka mesta následne 
odovzdala slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej, ktorá bola v poradí udelenia slova 
k tomuto bodu rokovania. 

Interpelácie poslankyne Mgr. Uhrinovei 

O,tázka na riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu: 
Uviedla, že nakoľko v najbližšom čase sa bude schvaľovať rozpočet, chce 
požiadať o predbežnú finančnú kalkuláciu k uzavretiu stojísk kontajnerov pri 
bytových domoch v Zlatých Moravciach, nakoľko aj toto je problém mesta, 
pretože pri tých kontajneroch je neporiadok, ktorý sa upratuje niekoľko krát. 
Zároveň požiadala kolegov, aby sa nad uvedeným zamysleli a podporili tento 
návrh zaradiť do rozpočtu mesta. 

Branislav Varga - sa opýtal, či má chápať túto požiadavku tak, že má pripraviť nejaké 
predbežné návrhy, o ktorých sa budú ešte následne rozprávať. 

Poslankyňa Mgr. Uhrinová - potvrdila slová riaditeľa Technických služieb a dodala, že 
nechce, aby to riešenie bolo v najdrahšej verzii, len chce aby sa tie stojiská oplotili napr. 
pletivom, alebo nech navrhne pán riaditeľ inú alternatíva s tým, že sa týmto zabráni, 
okrem roznášaniu neporiadku po okolí, aby niektorí občania zvážali na káričke odpad 
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napríklad kreslo ku kontajnerom pri bytových domoch, lebo sa im nezmestí do odpadovej 
nádoby, ktorú si platia v domoch. 

Branislav Varga - uviedol, že návrhy pripraví a zašle v písomnej forme. 

Interpelácia poslanca Mgr. Michala Cimmeramanna 

Otázka na riaditeľa mestského podniku Službyt Mgr. Sendlaia 
Opýtal sa ho, že akým spôsobom sa prideľovali mestské byty v Zlatých 
Moravciach. Dodal, že pokiaľ vie, tak sú dva spôsoby a chcel by vedieť počet 
bytov, ktoré sa pridelili na základe rozhodnutia primátora bez toho, aby to bolo 
prerokované s komisiou a koľko bytov bolo pridelených na základe odporúčania 
komisie. 

Mgr. Sendlai - uviedol, že na túto otázku nevie teraz odpovedať, nakoľko nevie presne 
koľko bytov bolo pridelených. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že žiada pána Mgr. Sendlaia, aby 
zvážil a povedal všetko čo vie, nakoľko na toto, sa už pýtali aj jej niektorí novinári 
a skôr či neskôr sa to bude musieť aj tak povedať. 

Mgr. Sendlai - uviedol, že mestský podnik Službyt byty nikomu neprideľuje, byty 
prideľuje bytová komisia a vo výnimočných prípadoch prideľuje byt aj primátor mesta. 
Službyt sa podieľa na tom, že napríklad dostane príkazný list od primátora, že sa má 
pripraviť zmluva na pridelenie bytu, ktorú primátor aj podpisuje. Službyt čiže 

neprichádza do kontaktu s nikým, ani neprideľuje byty, ale čo má informácie tak bývalý 
pán primátor pridelil asi tri byty a ostatné prideľovala bytová komisia. Dodal, že čo sa 
týka bytovej komisie, tak Službyt spÍňa úlohu hlavne pri bytoch rómskych spoluobčanov, 
ktorých majú 87 v tom zmysle, že pri prideľovaní takéhoto bytu Službyt zabezpečuje 
spísanie notárskej zápisnice, že tento nový majiteľ musí uhradiť Mestu 1500 Eur, inak 
mu byt pridelený nebude z toho titulu, že sa týmto zabezpečuje, že Mestu nevzniká dlh na 
nájomnom a tých 1500 Eur sa mu odpočítava z nájmu. Dodal, že v tejto zápisnici je 
uvedené, že Mesto môže deložovať nájomníkov bez toho, aby to išlo súdom v prípade, 
že si nebudú plniť riadne svoje záväzky, čím sa zabraňuje narastaniu dlhu rómskych 
spoluobčanov na nájomnom Mestu a mestskému podniku Službyt. Uviedol, že čo sa týka 
exekúcií tak majú za sebou už niekoľko, asi sedem a v tomto čase majú v riešení asi 
štyri, čo je veľmi náročné pretože musia spolupracovať aj s Úradom práce a sociálnych 
vecí nakoľko v týchto rodinách sú aj malé deti, ktoré je potrebné následne umiestniť do 
detských domovov. Rómsky občania sú na toto veľmi citlivý a v mnohých prípadoch 
keď už ich na to upozorňujú, tak sa im začnú vyhrážať, škrabú im autá, vykrádajú firmu 
a podobne, čiže je to dosť náročné s nimi spolupracovať. Poukázal aj na problém ktorý 
musia dosť často riešiť a to je prepchávanie kanalizácie, čo stojí 300 Eur z dôvodu, že 
hádžu do kanalizácie všetko, tu vznikajú škody a Mestu to zbytočne odčerpáva finančné 
prostriedky. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala riaditeľa Službytu Mgr. Sendlia 
a prednostu MsÚ Ing. Šlosára, aby v spolupráci, zabezpečili zoznam všetkých 
pridelených bytov za posledné štyri roky, čiže 2011,2012,2013,2014 a dodala, že chce 
vedieť, komu a kým boli pridelené byty, či na základe príslušnej komisie, alebo na 
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základe rozhodnutia bývalým primátorom Ing. Lednárom. Dodala, že uvedenú 
informáciu žiada poskytnúť v písomnej forme v priebehu týždňa, aby mohla byť táto 
informácia poskytnutá pánovi poslancovi Mgr. Cimmermannovi. Zodpovední za 
vybavenie interpelácie : Mgr. Sendlai a Ing. Bielik, ktorý bol sekretárom príslušnej 
komisie. 

Interpelácia poslanca Ivana Madolu 

Otázka na riaditeľa Technických služieb a vedúceho oddelenia výstavby 
Uviedol, že by sa chcel opýtať, či sa plánuje nejaká oprava komunikácií ešte teraz 
v zimnom období, nakoľko výtlky na cestách sú z týždňa na týždeň, čoraz 
v horšom stave a autám už naozaj hrozí odtrhnutie nápravy. Informáciu by žiadal 
nielen k cestám v správe Mesta, ale o zistenie týchto informácií by chcel požiadať 
aj k cestám, ktoré má na starosti Okresná správa ciest, kde je potrebné sa 
informovať u p. Sklenku hlavne ohľadom ulice Továrenskej, kde je to už 
neúnosné. Dodal, že čo sa týka našich ciest na mysli mal hlavne ulice - 1. Mája, 
Priemyselná, Duklianska, Nitrianska a zaujímalo by ho či sa bude s tým niečo 
robiť už teraz, alebo až na jar. 

Riaditeľ Technických služieb. Branislav Varga - uviedol, že opravy ciest sa budú 
vykonávať aj teraz, akurát je potrebné, aby teploty vzduchu boli aspoň plus 6 stupňov 

a suché cesty. Dodal, že na havarijné stavy ciest majú pripravenú túto zimnú zmes, ale je 
to vyložene len na tie jamy, nie je to určené na nejaké veľké fľakovanie. Za regionálnu 
správu ciest sa vyjadriť nemôže. O tieto informácie ich môže požiadať oficiálne Mesto, 
ale pokiaľ vie, tak oni majú svoj harmonogram nalinajkovaný a podľa neho pracujú. 

Poslanec Ivan Madola - uviedol, že by chcel opýtať, či môže Mesto osloviť Regionálnu 
správu ciest, že kedy sa dostanú na ulicu Továrenskú, hlavne na tie najväčšie výtlky. 

Riaditeľ Technických služieb. Branislav Varga - uviedol, že si to môže zobrať za svoje 
a informáciu preveriť s tým, že pána poslanca bude o ich vyjadrení písomne informovať . 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala poslancovi Madolovi 
a riaditeľovi Technických služieb a odovzdala slovo poslednému prihlásenému do tohto 
bodu, poslancovi RNDr. Jozefovi Paluškovi. 

Interpelácia poslanca RNDr. Jozefa Palušku 

1. Otázka na riaditeľa Technických služieb pána Branislava Vargu 
Uviedol, že by chcel poukázať na jamu pri zástavke, ktorú má aj odfotenú a požiadal 
o premietnutie fotografie a dodal, že túto jamu tam on osobne vníma už dlhé roky a keď 
naprší tak namiesto toho, aby voda stekala do nejakých odpadových kanálov, tak sa tam 
drží veľmi dlho, nemá žiadny odtok a zasahuje hlboko do cesty, takže pokiaľ idú autá 
a po chodníku nejaký chodci, tak niektorým to nevadí, aj sa im to hodí, že sa umyjú, ale 
väčšine to vadí, takže by bolo vhodné kedy mu pomohli odstrániť tento zlý stav cesty. 
Dodal, že pokiaľ má správne informácie tak tadiaľ vedie nejaký odtok, na ktorý by sa to 
mohlo napojiť. Uviedol, že by chcel aby sa k tomu niekto kompetentný vyjadril, že koľko 
ešte rokov sa budú Chyzerovčania na túto vodu dívať. 
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Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že ked' sa na ten záber pozrie 
trochu technickým okom, tak riešenie je možné zbrúsením cesty a zvýšením koberca 
asfaltu. Následne odovzdala slovo riaditeľovi Technických služieb Branislavovi Vargovi, 
ktorý ju požiadal o slovo. 

Branislav Varga - uviedol, že Technické služby o tomto probléme vedia, nakoľko sú 
informovaní od občanov Chyzeroviec a jeho odpoveď je, že cesta patrí Regionálnej 
správe ciest, čiže je to cesta VÚC a podobný problém mali aj na Bemolákovej ulici. 
Dodal, že nie je možné zasahovať do majetku VÚC. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že určite súhlasia s ňou, že toto si 
žiada rekonštrukciu cesty, to sa nedá riešiť len nejakým kanálom. Dodala, že toto bude jej 
úlohou v spolupráci s kolegom poslancom Klučiarom, aby spoločne aj s poslancom Mgr. 
Kérym zabezpečili rekonštrukciu tejto cesty spadajúcej pod NSK. Uviedla, že na toto 
poukazovala ona osobne už dávnejšie a na jej nátlak sa začal dávať aj nový koberec na 
určitom úseku, no pani riaditeľka Slovenskej správy ciest, ktorá podlieha pod 
Regionálnu správu ciest v Nitre, pod NSK jej hovorila, že bola napádaná určitými 
politikmi, že či to robí špeciálne pre ňu, či je jej nejaká priateľka, alebo sú nejaká rodina, 
čo absolútne nebola a nie je pravda. Uvedenú vec, táto pani riaditeľka riešila v tom 
období len preto, že na ňu robila neustále nátlak, aby sa táto cesta rekonštruovala. 
Následne to bolo určitými politikmi, ktorí sa riadia heslom čím horšie, tým lepšie, celé 
zastavené a ďalej sa nepokračovalo v rekonštrukcii. Dúfa, že teraz spoja všetci traja 
poslanci NSK, ona, pán Klučiar a pán Kéry svoje sily a pomôžu, aby rekonštrukcia tejto 
cesty, ktorá je hanbou aj NSK, lebo tak zanedbaná cesta cez žiadne mesto v rámci NSK 
nevedie, konečne dotiahla a zrealizovala. 

2. Otázka na riaditeľa Technických služieb pána Branislava Vargu 
- uviedol , že už sa raz pýtal na riešenie rozhlasu v Chyzerovciach, preto by chcel vedieť 
kedy už budú občania tejto časti informovaní o tom čo sa v meste deje. Dodal, že by 
chcel vedieť aké kroky už boli vykonané v riešení tejto situácie, boli z jeho strany aj 
nejaké nápady, tak by rád vedel či sa s tým niečo deje. 

Branislav Varga - uviedol, že s pánom poslancom sa na túto tému po rokovaní 
Mestského zastupiteľstva rozprával, vysvetlil mu ako to myslel. Dodal, že v súčasnej 
dobe má na stole nejaké ponuky, koľko by to mohlo stáť, čo by znášalo Mesto 
samozrejme. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že keď sa naposledy rozprávali 
o tomto probléme tak pán riaditeľ tvrdil, že zakúpenie nového bezdrôtového rozhlasu, by 
malo stáť pár tisíc. 

Branislav Varga - uviedol, že myslel pre mestskú časť Chyzerovce. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že ona vtedy hovorila o celom 
meste. 

Branislav Varga - uviedol, že tieto ponuky preverí a najprijateľnejšia cena sa môže 
zahrnúť do návrhu rozpočtu v položke Rozhlas a po schválení môže prísť k realizácií. 
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Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová sa opýtala, že v akých výškach sa 
pohybujú ponuky, aby rozhlas pokryl celé mesto. 

Branislav Varga - uviedol, že tieto ponuky sa pohybujú v rozmedzí 20 až 25 tisíc Eur. 
Dodal, že tento rozhlas by bol vedený vzduchom. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že podľa jej názoru je potrebné 
financie na tento rozhlas nájsť nakoľko si to občania vyslovene žiadajú, preto žiada, aby 
spojili spolu svoje sily a urobili to čo najrýchlejšie. 

Branislav Varga - uviedol, že si preveroval mestá podobnej veľkosti ako sú Zlaté 
Moravce a zistil, že z 5-tich miesť 3 nemajú mestský rozhlas, ale pokiaľ to ľudia chcú 
a podporí to vedenie mesta ako aj poslanci Mestského zastupiteľstva, tak sa môže toto 
zrealizovať. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že veľmi pekne všetkým ďakuje 
a odovzdáva slovo poslankyni PaedDr. lvanovičovej, ktorá sa hlási o slovo. 

Poslankyňa PaedDr. lvanovičová - uviedla, že je za to, aby boli ľudia infonnovaní, ale 
treba zhodnotiť, že napríklad aj Nitra a iné mestá nemajú už rozhlasy, nakoľko veľa ľudí 
využíva internet. Podľa jej názoru pre týchto starších ľudí, ktorí si to vyžadujú, by sa 
mohli poskytnúť, existujú také skrinky do domácností, nakoľko verejný rozhlas, veľa 
ľudí ruší v spánku, hlavne ľudí, ktorí prídu po nočnej z roboty a potrebujú si oddýchnuť. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že ona osobne, by už radšej 
podporila naše Tekovské noviny, ktoré by mohli byt' schránkované do každej domácností 
a kde by ľudia mali vždy pravidelne poskytnuté všetky informácie. 

Branislav Varga, riaditeľ Technických služieb - uviedol, že by chcel doplniť pani 
poslankyňu lvanovičovú a potvrdiť jej slová, že mnohým ľuďom ten rozhlas naozaj vadí 
a vyvolávajú, aby to stíšili, vypli a nerušili ich asi v takomto znení...teraz som prišiel 
z nočnej„... dieťa mi teraz zaspalo, .... čo za hlúposti to zase vyhlasujete ... stíšte 
to .... vypnite to. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že treba o tomto diskutovať a 
ďakuje aj pánovi riaditeľovi Vargovi, že informuje prítomných aj o tom, ako to ľudia 
vnímajú v praxi, aké sú skúsenosti. Následne poukázala ešte raz na to, že či by nestálo 
naozaj za úvahu a navrhuje to, že by sa naši občania informovali formou Tekovských 
novín, ktoré by sa podporili väčšou finančnou čiastkou. Dodala, že v Zlatých Moravciach 
žije veľa starších ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu a myslí si, že aj tím čo ovládajú 
veľmi dobre internet, tak im takéto noviny veľmi dobre padnú. 

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - navrhla informovať týchto starších ľudí cez kluby, 
ktoré navštevujú, kde by im mohli byt' poskytované tieto informácie. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že ona nenamieta, ale toto 
pokryje tak jedno percento týchto starších ľudí. 

Poslanec RNDr. Paluška - uviedol, že on osobne nesúhlasí s návrhmi ktoré tu boli 
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prednesené, nakoľko on je tu za mestskú časť Chyzerovce, ktorá je trochu odrezaná od 
Moraviec a tí ľudia nemajú možnosť ako sa veľa vecí dozvedieť, len rozhlasom. Dodal, 
že noviny sú určite veľmi dobrá vec, ale keď chcú vyhlásiť, že sa majú občania stretnúť 
zajtra za účelom riešenia nejakého problému tak nemajú to ako vyhlásiť, toto je dobré 
riešenie do mesta, ale nie do prímestských častí Chyzerovce a Prílepy, takže trvá na tom, 
aby sa tam realizoval ten rozhlas. 

3. Otázka na riaditeľa nemocnice JUDr. Ing. Cimráka 
- uviedol, že ho oslovila jedna pani doktorka, že končí infekčná ambulancia z dôvodu, že 
pani doktorka ide do dôchodku a podľa informácií, ktoré má, tak vraj má záujem 
pokračovať v tejto ambulancii druhá lekárka, ktorej to podľa jeho informácií JUDr. Ing. 
Cimrák nechce dovoliť. Chcel by vysvetlenie, že ako to vlastne je a čo je pravda. 

JUDr. Ing. Cimrák - potvrdil informáciu, že infekčná ambulancia končí, nakoľko MUDr. 
Šimková, ktorá tu doteraz pôsobila ide do dôchodku a už dva roky nadsluhovala. Dodal, 
že je to vynikajúca pani doktorka, ktorá sa chce starať o manžela, takže potiahne ešte dva 
mesiace pokiaľ sa vybavia papiere a končí. Uviedol, že čo sa týka nástupu, tak o túto 
ambulanciu má záujem MUDr. Prosnanová, ktorá má atestáciu z odboru infektológia a on 
osobne o tomto jednal s MUDr. Ševčíkom, krajským lekárom, aby to dali nejak dokopy. 
Uviedol, že s MUDr. Prosnanovou opakovane o tomto hovoril v tom zmysle, že on s tým 
vôbec nemá problém, môže si zobrať celý inventár z nemocnice, s JUDr. Vicianovou, 
ktorá vlastní polikliniku dokonca prejednával, aby ten nájom na ňu plynule prešiel. 
Skonštatoval, že on osobne v tom problém nevidí a toto bola trošku dezinpretácia, ale ako 
povedal vybavenie tých dokladov trvá trošku dlhšie, takže môže sa stať, že kým MUDr. 
Prosnanová si povybavuje všetky zmluvy, tak dva až tri mesiace úlohu infekčnej 

ambulancie zoberie, je to tak dohodnuté, oddelenie vo fakultnej nemocnici v Nitre. 
Dodal, že z jeho strany tam nie sú žiadne prekážky. 

4. otázka poslanca RNDr. Palušku 
- požiadal o premietnutie pripravenej faktúry a uviedol, že na minulom Mestskom sa 
pýtal pani Szobiovej, ktorá mu narýchlo niečo zisťovala. Uviedol, že jedná sa o to, že 
pred dvomi rokmi bol na Mestský úrad zakúpený takýto notebook, premietaná faktúra je 
na verejnosti prístupná na stránke mesta. Uviedol, že keď sa pýtal na tento notebook, že 
kde sa nachádza, tak mu bolo povedané, že tento notebook sa nikde nenachádza, že 
zakúpený nebol, takže nevie či je špatná informácia táto, ktorú všetci vidia, alebo to 
niekto nezaregistroval, alebo sa pomýlil. Uviedol, že nevie komu má adresovať otázku, 
ale jeho by zaujímalo, či tento notebook existuje, poprípade kde sa nachádza a aký je jeho 
osud. 

Primátorka mesta Ing.Serafina Ostrihoňová-požiadala Ing. Szobiovú a JUDr. Vozárovú, 
aby podali informácie a odpovedali na otázku RNDr. Palušku. 

Ing. Szobiová - uviedla, že keď sa pán poslanec na toto dotazoval, tak sa pýtal na nejaké 
špeciálne zariadenie, ktoré robí nejaké zostrihy, nevie či DVD, alebo CD. Nakoľko 
o takomto zariadení nevedeli, evidovali len to, že niečo takéto bolo plánované, ale sa 
nerealizovalo. 

Primátorka mesta Ing.Serafina Ostrihoňová - uviedla, že podľa informácií, ktoré jej pred 
chvíľou poskytla JUDr. Vozárová sa toto asi zrealizovalo a tento notebook si odkúpil 
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bývalý pán primátor. 

Ing. Szobiová - uviedla, že pán poslanec vtedy zle špecifikoval to na čo sa pýtal, vôbec 
nevedela, že sa jedná o notebook. 

Primátorka mesta Ing.Serafina Ostrihoňová - uviedla, že teraz tu nejde o to, podstatou je, 
že toto zariadenie bolo zakúpené a odkúpil si ho bývalý pán primátor Peter Lednár 
a bližšie informácie nám povie JUDr. Vozárová. 

JUDr. Mária Vozárová. právnička mesta - uviedla, že pokiaľ ona má informácie, tak pán 
poslanec Paluška sa dotazoval na počítač, ktorý by technicky mal zabezpečiť zostrih 
nejakých videí, alebo niečoho takého. Uviedla, že na Mestskom úrade nemali informácie 
o tom, že bol zakúpený takýto počítač, ktorý vie takéto veci technicky zabezpečiť, na 
ktorý sa poslanec Paluška pýtal. Dodala, že tento, ktorý bol obstarávaný v roku 2012, tak 
ten používal primátor a keď skončil funkciu tak požiadal o jeho odkúpenie, to znamená 
za zostatkovú hodnotu, ktorú si nepamätá presne cca 500€, tak tento notebook si aj 
odkúpil. 

Poslanec. RNDr. Paluška -skonštatoval pre občanov, že za 1380 €sa kúpil notebook do 
Mesta a za 500 € si ho potom primátor odkúpil a to, že či sa pomýlil, alebo nie to nie je 
podstatné, dôležité bolo ako tento notebook skončil. Bolo mu zodpovedané, takže ďakuje. 

JUDr. Vozárová - uviedla, že notebook mu bol odpredaný za zostatkovú hodnotu, tak 
aby adekvátne zodpovedala stavu zariadenia po viac ako dvoch rokoch používania. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala, či je poslanec Paluška spokojný 
s odpoveďou, na čo reagoval, že áno, on si už obraz na to spravil. Následne primátorka 
mesta ukončila tento bod rokovania a prešla k ďalšiemu bodu rokovania. 

K bodu 17/ 
Schválenie uznesenia 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - Požiadala predsedu návrhovej 
komisie, aby podal stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

Poslanec Ing. Karol Švajčík - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie konštatuje, 
že počas rokovania na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 06.02. 2015 
poslanci hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané a schvaľované podľa platného 
rokovacieho poriadku. Okrem uznesení schválených k jednotlivým bodom rokovania 
podľa schváleného programu rokovania boli schválené aj uznesenia a to v bode Rôzne 
k návrhu poslankyne JUDr. Esterkovej na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch 
Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu. 
Druhý bol schválený návrh Mgr. Cimmermanna na uskutočnenie kontroly verejných 
obstarávaní zákaziek právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce. Na záver dodal, že viac schválených uznesení nebolo. 
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Schválené uznesenia 

Uznesenie č. 34/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 3. zasadnutí MZ 
konaného dňa 06.02.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 

Uznesenie č. 35/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Určenie overovatel'ov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
beri e na vedomi e 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú a p. poslanca Ing. Jána 
Adam ca 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 36/2015 
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06.02.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka 
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú ap. poslanca Ivana Madolu 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 

Uznesenie č. 37/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 06.02.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 3. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 3. MZ podľa pôvodného nárhu 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 38/2015 
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 06. 02.2015 

Odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na základe 
vlastnej žiadosti 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 31410529 pána Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti 
z funkcie riaditeľa tejto organizácie a to ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom 
výkonu tejto funkcie 
odvoláva 
riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 
pána Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa tejto 
organizácie a to ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 

Uznesenie č. 39/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 06. 02.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, 
Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa 
06.02.2015 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické 
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
a Mestské stredisko kultúry a športu 
schvaľuje 

Návrh na vykonanie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické 
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služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a 
Mestské stredisko kultúry a športu 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu v mestských 
podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu za 
obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2014 s tým, že na najbližšie plánované rokovanie 
mestského zastupiteľstva predloží predbežnú správu o stave vykonávanej kontroly 
pre každý mestský podnik za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2014. Rozsah kontroly 
vykoná v nasledovnom rozsahu: 

13. Predmet činnosti (doložiť štatút alebo zakladaciu listinu) 
14. Počet zamestnancov 

15. Organizačná štruktúra- označenie pozície, náplň práce, mzda 
16. Výška príspevku od Mesta za rok 2014, 2013, 2012 
17. Výdavky (spolu) za roky 2014, 2013, 2012 

18. Iné príjmy (spolu) (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013, 2012 
19. Výdavky za roky 2014, 2013, 2012 rozdeliť podľa nasledovných kritérií: 

c. výdavky , ktoré pripadajú na jednotlivé činnosti podľa bodu 1 
d. výdavky na prevádzkové náklady (ich štruktúra - za energie, za nájom.„), 

výdavky na mzdy, ostatné výdavky 
20. Iné príjmy (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013,2012 - uviesť 

štruktúru príjmov, t.j. zoznam činností a služieb spolu s výškou príjmov, a to 
za roky 2014,2013,2012, spolu so zmluvami alebo objednávkami, na základe 
ktorých došlo k zaplateniu služby 

21. Analýza výdavkov podľa bodu 7.a. - Pri každom výdavku uviesť na základe 
akej zmluvy alebo objednávky boli výdavky uhradené, a v prípade, že išlo 
o obstaranie tovarov a služieb- skontrolovať, či prebehlo verejné obstaranie 
v súlade so zákonom 

22. Zoznam dlžníkov- s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátumu splatnosti 
neuhradenej pohľadávky, celkom výšky dlhu, poznámky, či prebieha 
exekučné konanie 

23. Zoznam subjektov, voči ktorým má mestský podnik záväzky (aj banky)
s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátum splatnosti, celková výška dlhu, 
poznámka, či už prebieha exekučné konanie 

24. Návrh konkrétnych opatrení 

ukladá 
riaditeľom mestských podnikov Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko 
kultúry a športu: 
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c) poskytnúť hlavnému kontrolórovi súčinnosť pri vykonávaní predmetnej kontroly 
predložiť 

d) predložiť mestskému zastupiteľstvu do 20.2.2015 správu o činnosti mestského 
podniku v nasledovnom rozsahu: 

6. Aké sú silné stránky mestského podniku ? 
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7. Čo sú slabé stránky mestského podniku? 
8. V ktorých oblastiach je možné znížiť náklady podniku a aké by to malo dôsledky? 
9. Aké sú plánované investície a rozvoj mestského podniku na rok 2015 a do roku 

2018? 
10. Návrh odporúčaných konkrétnych opatrení s určením zodpovedných osôb a 

časového harmonogramu na ich prijatie 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 

Uznesenie č. 40/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 06. 02.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní v mestskej nemocnici prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dňa 
06.02.2014 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní na zákazky právne služby 
v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
s chvaľuje 

návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní zákaziek právne služby 
v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

ukladá 
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu verejných 

obstarávaní zákaziek právne služby v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015, 

povinnosť do 24.02.2015 vypracovať podrobnú správu o kontrole verejných 
obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015, ktorá musí okrem iných 
skutočností obsahovať prílohu s nasledujúcimi informáciami: 

a) menný zoznam členov všetkých výberových komisií na zákazky právne služby, 
b) zoznam uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
c) kópie všetkých ponúk uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na 
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zákazky právne služby, 
d) kópie súťažných podmienok všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
e) kópie všetkých protokolov z vyhodnocovania verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby, 
f) kópie komisionálnych vyhodnotení všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne 
služby. 

V Zlatých Moravciach, dňa 06.02.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



K bodu 18/ 
Záver 
Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - poďakovala všetkým prítomným, 
prednostovi MsÚ, právničke mesta, riaditeľom mestských podnikov, všetkým kolegom 
z Mestského úradu a uviedla, že na začiatku zabudla privítať náčelníka Mestskej polície, 
ktorému by chcela teraz vyjadriť vďaku za to, že vytrval aj so svojimi chlapcami, 
príslušníkmi Mestskej polície až do konca. Následne poďakovala poslankyniam a 
poslancom Mestského zastupiteľstva a všetkým Zlatomoravčanom, ktorí sa prišli pozrieť 
dnes na rokovanie. Na záver ukončila rokovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
a popriala všetkým krásnu dobrú noc. 

V Zlatých Moravciach 20.02.2015 

Zapísala: 
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Silvib Švajčíková 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
Primátorka mesta 

MVDr. Marta Balážová 
Overovateľ zápisnice 
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Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

Ing. Ján Adamec 
Overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 3. zasadnutia Mestského zastupitefätva 
konaného dňa 06. februára 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátorka mesta: 
Ing. Serafina Ostrihoňová 

Prednosta MsÚ: 
Ing. Miroslav Šlosár v/ CY '/171L 
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P rávnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 
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1. Ing. Ján Adamec 
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5. JUDr. Pavel Dvonč 
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10. Vladimír Klučiar 

11. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 
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16. Mgr. Denisa Uhrinová 
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Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 

Branislav Varga 

Marián Tomajko 

Mgr. Peter Sendlai 

Simona Holubová 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter K.meť 

Ing. Michal Borkovič 

Ing. Miroslav Košút 

Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína Nociarová 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 

Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 

Viera Sykorová 

Ivana Homolová 
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Mgr. Eva Bieliková 
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Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

Gejza Hlavatý 
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