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

Z á p i s n i c a 
 

        zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
 

konaného dňa 26.02.2015 o 16.00 hodine 
 v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

 
                             
Ospravedlnený:  MUDr. Oto Balco  
 
Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-4MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach (mat. č.2-4MZ-2015) 
11. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 

p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.3-4MZ-2015) 
12. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté 

Moravce, m. p. Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.4-4MZ-2015) 
13. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, 

Zlaté Moravce (mat. č.5-4MZ-2015) 
14. Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 

Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  
(LV č. 3453) – pozemky a stavby v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   
účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 
písm. a), b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších 
predpisov (mat. č.6-4MZ-2015) 

15. Návrh na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 (H1), 
na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.7-4MZ-2015) 
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16. Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  
parcely registra „C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodná plocha, pre 
Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   
v  znení neskorších predpisov (mat. č.8-4MZ-2015) 

17. Návrh na  schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch  
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  parcely registra „E“ číslo 5134/2 a 5135/2 
v k.ú. Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.  podľa  § 9a ods.  8  
písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších 
predpisov (mat. č.9-4MZ-2015) 

18. Návrh na na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach 
kancelárie č. 111 pre Združenie   slovenských  hľuzovkárov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.10-4MZ-2015) 

19. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.11-4MZ-2015) 

20. Návrh na schválenie prenájmu pozemku – záhradky č. 7 nachádzajúcej sa na 
Nitrianskej ulici pre Ivana Madolu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.12-4MZ-2015) 

21. Vystúpenia občanov 
22. Rôzne 
23. Diskusia 
24. Interpelácie poslancov 
25. Schválenie uznesenia 
26. Záver 

 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  privítala všetkých prítomných 
Zlatomoravčanov, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, prednostu 
Mestského úradu, náčelníka Mestskej polície, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov 
základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu, 
na  4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva,  konaného dňa 26. Februára 2015 
so začiatkom o 16- tej hodine.          
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za zapisovateľku na 4. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26. februára 2015, určuje Ingrid 
Streďánsku. 
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K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za overovateľov zápisnice  
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. februára 2015 určuje  poslanca 
Mgr. Michala Cimmermanna  a poslanca JUDr. Pavla Dvonča.     
 
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že zo 4. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26. februára 2015, sa ospravedlnil poslanec: 
MUDr. Oto Balco. 
 
Primátorka mesta, Ing. 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. Serafína Ostrihoňová -  uviedla,  že za členov návrhovej 
komisie navrhuje:  

za predsedu: p. poslankyňu JUDr. PharmDr. Ivonu Vicianovú  
za členov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú a p. poslanca Ing. Jána Adamca 
   

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu návrhovej 
komisie: poslankyňu JUDr. PharmDr. Ivonu Vicianovú 
za členov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú  a p. poslanca Ing. Jána Adamca.  
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  sa opýtala , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh  
uznesenia bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala všetkých prítomných 
poslancov, že im dáva ešte čas na zváženie, či niečo doplniť do programu. Tento čas 
využila  primátorka mesta na rozdanie obálok (v každej po 50 Eur) dvanástim občanom – 
Zlatomoravčanom. Jedná sa o poslaneckú odmenu Nitrianskeho samosprávneho kraja  
primátorky mesta za mesiace január 2015 a február 2015.  Po rozdaní obálok v sále 
zaznel potlesk všetkých prítomných. 
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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 a 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. Serafína Ostrihoňová -  odovzdala slovo poslancovi Mgr. 
Cimmermannovi, ktorý požiadal o udelenie slova.  
 
 
1. Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu č. 14 
pôvodného programu „Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté 
Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   
účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. 
a), b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.6-
4MZ-2015)“ 

 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 

 
 

2. Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Informácia 
o energetickom zhodnocovaní plastov“ ako bod č.10 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 
3. Návrh p.poslanca Mgr. Michala Cimmermanna  na zaradenie bodu „Návrh na 
zvolanie verejného zhromaždenia Mesta Zlaté Moravce ohľadom informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov“ ako bod č. 11 
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 
 

 
4. Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na začatie 
obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími 
väzbami“ ako bod č.12 
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
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5. Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na vypracovanie 
Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami“ ako 
bod č.13 
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 
 
6. Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na 
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce“ ako bod č.14 
 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 

 
7. Návrh p. poslankyne  PaedDr. Klaudie Ivanovičovej  na zaradenie bodu „Návrh na 
zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2015/2016“ ako bod č. 15 

 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 

 
 

8. Návrh p. poslankyne Klaudie Ivanovičovej  na zaradenie bodu „Návrh na zaradenie 
neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016“ ako bod č. 16 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 
 
9. Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská 
Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce – 40bj - NNk )“ ako bod č. 27 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala prítomných poslancov 
o hlasovanie, čo sa týka zaradenia tohto poslaneckého návrhu do programu rokovania  a 
opýtala sa , kto je : 
Za:  16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra,          
              Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová,  Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
Šíra, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová ) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
poslanecký návrh  bol  poslancami Mestského zastupiteľstva schválený na zaradenie do 
programu rokovania . 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla, že návrh programu zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva je premietaný a požiadala poslancov MsZ o hlasovanie.  
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – sa opýtala, kto je: 
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Za: 16  (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  Šíra, 
               Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola, Vicianová, Ivanovičová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16  (Adamec, Balážová, Cimmermann. Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                                Šíra, Klučiar, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Madola,  
                                Vicianová, Ivanovičová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že predložený program 
rokovania 4. Mestského zastupiteľstva bol poslancami mestského zastupiteľstva 
schválený. 
 
 
 
Schválený program rokovania: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva  
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-4MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Informácia o energetickom zhodnocovaní plastov 
11. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia Mesta Zlaté Moravce ohľadom 

informácií o energetickom zhodnocovaní plastov 
12. Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta 

Zlaté Moravce so širšími väzbami 
13. Návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH 

na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 

14. Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
15. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
16. Návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
17. Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach (mat. č.2-4MZ-2015) 
18. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a 

športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.3-4MZ-2015) 
19. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta 

Zlaté Moravce, m. p. Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.4-4MZ-
2015) 

20. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. 
č. 2, Zlaté Moravce (mat. č.5-4MZ-2015) 

21. Návrh na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, 
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druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu 
č.13 (H1), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach 
v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.7-4MZ-2015) 

22. Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  
parcely registra „C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodná plocha, pre 
Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    
obcí   v  znení neskorších predpisov (mat. č.8-4MZ-2015) 

23. Návrh na  schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na 
pozemkoch  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  parcely registra „E“ číslo 
5134/2 a 5135/2 v k.ú. Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  
znení neskorších predpisov (mat. č.9-4MZ-2015) 

24. Návrh na na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
I. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach 
kancelárie č. 111 pre Združenie   slovenských  hľuzovkárov, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.10-4MZ-2015) 

25. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v Župnom dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.11-4MZ-2015) 

26. Návrh na schválenie prenájmu pozemku – záhradky č. 7 nachádzajúcej sa na 
Nitrianskej ulici pre Ivana Madolu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.12-4MZ-2015) 

27. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce – 40bj - NNk ) 

28. Vystúpenia občanov 
29. Rôzne 
30. Diskusia 
31. Interpelácie poslancov 
32. Schválenie uznesenia 
33. Záver 

 
 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  požiadala overovateľov zápisnice z 3. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva poslankyňu MVDr. Martu Balážovú a poslanca Ing. 
Jána Adamca, aby podali stanovisko k zápisnici.  
 
Poslankyňa  MVDr. Marta Balážová  – sa vyjadrila, že zápisnicu prečítala a na znak 
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súhlasu ju podpísala.  
Poslanec Ing. Ján Adamec – uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu podpísal.  
 
 
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    
3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 
 
Mgr. Horvát -  uviedol, že na 3. Mestskom zastupiteľstve bolo prijatých 7 uznesení 
z toho 5 uznesení je splnených a 2 uznesenia sa priebežne plnia.   
 
Ing. Borkovič, hlavný kontrolór – podal informáciu k uzneseniam, ktoré sa ho týkali. 
Uviedol, že jedná sa o uznesenie č. 39/2015 a uznesenie č. 40/2015, ktoré sa priebežne  
plnia. Obdržal materiály z mestských podnikov, ktoré následne prejednal s riaditeľmi 
mestských podnikov. Materiály spracováva a v najbližšej dobe túto správu odovzdá 
poslancom MsZ. Dodal, že podobná situácia je aj pri uznesení, čo sa týka mestskej 
nemocnice, požadované materiály z mestskej nemocnice obdržal a  s riaditeľom 
prejednal. V najbližšej dobe budú aj tieto materiály spracované a odovzdané. Uviedol, že  
problémy na ktoré sa poukazuje trvajú od septembra 2013, kedy bolo verejné 
obstarávanie nemocnice vytýkané aj bývalými poslancami MsZ.   
Uvedené bolo postúpené na okresnú prokuratúru a krajskú prokuratúru a následne boli 
veci postúpené na Úrad pre verejné obstarávanie, kde bol požiadaný o súčinnosť pri 
kontrole. Dodal, že pri prejednávaní boli prítomní bývalý pán primátor, právnička, 
riaditeľ nemocnice a pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie v mestskej 
nemocnici. Doteraz nie je všetko uzavreté, ale svoj názor ohľadne tohto šetrenia písomne 
odovzdá. 
 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  uviedla, že odpovede na interpelácie 
boli podané priamo na Mestskom zastupiteľstve a na niektoré bolo odpovedané písomne. 
Prosím poslancov, ktorí majú záujem vyjadriť sa, aby sa prihlásili o udelenie slova.  
 
RNDr. Paluška – poprosil riaditeľa Technických služieb o vysvetlenie, kde sa zdržali 
písomná odpoveď a mail na jeho otázky, keď to obdržal len včera. Tak isto sa informoval 
na objednávku kontajnera z októbra, tiež kedy bola uhradená faktúra, na čo riaditeľ 
Technických služieb odpovedal, že z mesiaca októbra neevidujú objednávku na kontajner 
a všetky faktúry od pána Rafaela sú uhradené. 
 
 
K bodu 10/ 
Informácia o energetickom zhodnocovaní plastov 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k tomuto bodu 
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programu. 
 
Pani poslankyňa MVDr. Balážová – informovala, že dňa 6.2.2014 sa zúčastnila 
stretnutia na MsÚ, s pánom Ing. Alojzom Senárikom, konateľom firmy WFF Drevotes, 
s.r.o, ktorá zastrešuje v našom meste investičný zámer Energetické  zhodnocovanie 
plastov. Najdôležitejšia informácia, ktorá zo stretnutia vyplynula je, že firma Drevotes 
pokračuje a trvá na realizácii uvedeného zámeru v našom meste napriek zásadnému 
nesúhlasu obyvateľov mesta, napriek petícii, ktorú podpísalo vyše 11 000 obyvateľov 
mesta a okolitých obcí. O tomto stretnutí som informovala ostatných kolegov – 
poslancov a na základe toho sa dňa 19.2.2015 konalo pracovné stretnutie poslancov MsZ 
k tomuto investičnému zámeru, kde boli pozvaní aj odborníci, aby objasnili riziká 
a dopady tohto investičného zámeru na životné prostredie, zdravie obyvateľov. Z tohto 
stretnutia vyplynul návrh uznesenia a všetci poslanci, ktorí sa stretnutia zúčastnili, jasne 
deklarovali svoje nesúhlasné stanovisko s realizáciou tohto zámeru v našom meste.  
 
     Uviedla, že chcela by občanov upozorniť, že informácie, ktoré boli v minulom roku 
publikované a prezentované bývalým primátorom mesta na „info ZM“ a teraz zacitovala 
z príhovoru z 23.12.2014 pár slov : „V tomto smere chcem všetkých ubezpečiť, že iba 
moje rokovania, námietky, kroky, vyjadrenia a postoje viedli k zastaveniu projektu 
Zhodnocovanie plastov a bol by som čestne a statočne dohliadal ďalšie 4 roky na to, aby 
sa ľudia, ktorí tu žijú, cítili bezpečne aj naďalej“. Koniec citátu, tieto slová nie sú 
pravdivé. Naozaj stále platí to, čo sme ako členovia Občianskeho združenia Život pre 
Moravecko po celý minulý rok zdôrazňovali „nič nie je zastavené, nič nie je ukončené. 
Momentálne prebieha proces Eia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čakáme 
na správu o hodnotení, ktorú má vypracovať investor a tiež na verejné prerokovanie 
navrhovanej činnosti a záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia. Zároveň 
MVDr. Balážová predstavila pána Ing. E. Valenta – pána, ktorý celý svoj život zasvätil 
chémii a ktorý nám poskytol odborné informácie o rizikách a dopadoch realizácie tohto 
zámeru. Zároveň ho požiadala o vystúpenie na tomto zastupiteľstve. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala hlasovať o udelení slova pre Ing. 
Valenta. Spýtala sa, kto je: 
 
Za: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                              Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                              Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – skonštatovala, že Ing. Valent má 
udelené slovo. 
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Ing. Valent – podrobne informoval všetkých prítomných o problematike zhodnotenia 
odpadov z plastov:  
 
                   Charakteristika plastov na zhodnotenie ich odpadov 
 
Plasty podľa možnosti spôsobu spracovania môžeme rozdeliť na: 

- Mäkké plasty 
- Tvrdé plasty 
- Vystužené plasty 

Postupy materiálového zhodnotenia odpadov z plastov: 
- Mechanická recyklácia (bez významnej zmeny chemickej štruktúry) 
- Surovinová – chemická recyklácia (zmena chemickej štruktúry) 
- Biologická – organická recyklácia (vyhnívanie) 

 Vhodné odpady z plastov na zhodnotenie chemickou recykláciou 
(depolymerizáciou): 

- Technológia katalytickej depolymerizácie plastov pri teplote cca 400 stupňov je 
aplikovateľná len na PE – polyetylén, PO – polylpropylén 

- V malom množstve môžu byť prítomné odpady z PS – polystyrénu 
- V množstve 1 – 3% môžu byť prítomné nečistoty (mastnoty, oleje, zvyšky 

potravín ...) 
- Nesmú byť prítomné halogénované polyméry ako PVC – polyvinylchlorid, PET – 

polyetyléntereftalát (fľaše) 
 
 
                              Zhodnotenie odpadov z plastov chemickou recykláciou  
 
Technológia procesu sa nazýva depolymerizácia. 
V reaktore je teplota 390 stupňov Celzia až 420 stupňov celzia, pri ktorej za prítomnosti 
katalyzátora prebieha štiepenie (frakcionácia) polymérnych reťazcov a uhľovodíkový 
podiel po štiepení sa odparuje. 
 
Produkty procesu: 
Hlavným produktom sú uhľovodíky o počte atómov uhlíka C 6 až C 18, vedľajším 
produktom sú uhľovodíky s počtom atómov uhlíka menším ako 6 
a depolymerizačné zvyšky – mechanické a iné nečistoty zo vstupnej suroviny 
a najmä toxické a škodlivé látky vznikajúce podľa miery znečistenia odpadu a jeho 
sortimentu. Tieto látky sú plynného skupenstva a z procesu unikajú ako emisie. 
 
 
               Popis postupu na zhodnotenie odpadov z plastov chemickou recykláciou 
                              s následným využitím produktu chemickej reyklácie 
 
Zber predtriedeného odpadu a jeho následné triedenie 
 
V miere vzniku – v domácnostiach sa odpad z PE a PP dáva do osobitných vriec. 
Spracovateľská spoločnosť vrecia s odpadom po vizuálnej kontrole zbiera do centra 
triedenia. Tam je odpad z vriec vysýpaný na triediaci pás, pracovníci stojaci vedľa 
transportného pásu vizuálne vyberajú iné druhy odpadu – PVC, PET fľaše, textílie, 
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drevo, kov. Takto predtriedený odpad z plastov je balený do transportných balíkov 
a prevezený do centra chemickej recyklácie. 
 
 
Chemická recyklácia 
     Predtriedený odpad z balíkov je dávkovaný na transportný pás na dôsledné vylúčenie 
plastov na báze halogénových uhľovodíkov – PVC a PET pomocou infračerveného 
snímača. Takto zbavený odpad nežiadúcich plastov a kovov ide na drvenie a následné 
dávkovanie do depolymerizačného reaktora. Po jeho roztavení sa vyhreje na požadovanú 
reakčnú teplotu (420 stupňov celzia), depolymerizačnou reakciou vznikajúce uhľovodíky 
C 6 až C18 v parách odchádzajú do kondenzačného zariadenia – chladiča. 
Skondenzovaný produkt – kvapalné uhľovodíky ako výrobok idú do zásobníka. 
Neskondezované uhľovodíky ako výrobok idú do zásobníka. Neskondezované 
uhľovodíky v plynnom stave idú do spaľovacieho zariadenia, vznikajúce teplo sa využíva 
na predohrev dávkovaného materiálu do depolymerizačného reaktora. Splodiny zo 
spálenia sú emisným výstupom. Depolymerizačné zvyšky sú vhodnou formou z reaktora 
odoberané, postupom bez znečistenia ovzdušia balené a odvážané na likvidáciu napríklad 
spaľovaním pri vysokých teplotách. 
 
Využitie výrobku zo zhodnotenia odpadov z plastov chemickou recykláciou 
     Skvapalnené uhľovodíky sú ako produkt odvážané do iných zariadení, kde je možné 
ich využitie: 

- V petrochemických zariadeniach na výrobu ropných produktov 
- V tepelných elektrárňach na spálenie s následnou výrobou elektrickej energie 
- V spaľovacích motoroch (KGJ) na výrobu elektrickej energie 

 
                 Riziká pri zhodnocovaní plastov tepelnou depolymerizáciou 
                              a následným spaľovaním depolymerátu 
 
               Produkcia látok pri tepelno – katalytickom rozklade zmesi plastov: 

- Uhľovodíky s nižším počtom atómov uhlíka C6 – C18, sú to kvapaliny pri 
normálnej teplote 

- Plynné uhľovodíky s počtom uhlíkov C1 až C5, sú to plyny pri normálnej teplote  
- Dioxíny (furány 
- Oxid siričitý 
- Oxid uhoľnatý 
- Chlorovodík, fluórovodík 
- Uhlík (koks) 
- Ortuť 
- Kadmium, tálium a ťažké kovy 

 
     Vzniknuté množstvo závisí od zloženia vstupnej suroviny – plastov ich sortimentu 
a podmienok tepelno-katalytického rozkladu (depolymerizácie). 
 
Charakteristika týchto látok, ich vplyv na zdravie človeka: 
 

1. Uhľovodíky C1 až C18 – ich vlastnosti sú dané ich štruktúrou, poznáme ich ako 
plyny (metán) benzíny, naftu, rozpúšťadlá, vosky ... 

2. Dioxíny /furány: 
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Dioxíny – najtoxickejšie chemické  látky na svete. Sú perzistentné – dlhodobo sa 
nerozkladajú, pretrvávajú v životnom prostredí a v živých organizmoch. Majú vysoko 
bioakumulatívne schopnosti - hromadia sa v tkanivách (najmä tukových) živých 
organizmov. 
 
Ako dioxíny poškodzujú zdravie? 

- Poškodzujú imunitný systém 
- narušujú hormonálny systém (poruchy mužských pohlavných orgánov – 

ohrozenie plodnosti mužov, spôsobujú poruchy ženských pohlavných orgánov – 
znížená plodnosť, potraty, poruchy vaječníkov) 

- poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky 
- majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov) 
- negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém 
- môžu spôsobiť cukrovku 
- poškodzujú nervový systém, môžu prispiesť k poruchám správania 
- môžu spôsobiť kožné ochorenia (chlórakné) 
- môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodeniat. 

 
 
Viaceré dioxíny patria medzi najtoxickejšie chemikálie na Zemi, ktoré sú 
nebezpečné už vo veľmi nízkych koncentráciách. 
 

3. Oxid uhoľnatý 
        Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný, jedovatý, nedráždivý plyn bez chuti, farby 
a zápachu, o niečo ľahší ako vzduch, pôsobí už v malých koncentráciách. 
Rizikové skupiny ohrozené expozíciou CO: 

- Tehotné ženy a malé deti 
- Staré osoby (zhoršená kardiopulmonárna funkcia) 
- Osoby s chronickou bronchitídou 
- Mladší jedinci so závažným ochorením srdca alebo akútnou vážnou chorobou 

dýchacieho traktu 
- Nemocní s chorobami krvi (anémia) 
- Osoby užívajúce drogy 

 
4. Oxid uhličitý 

Akútna otrava:  
- Pri koncentrácii CO 2  nad 3-5% sa prejavuje symptómami akými sú bolesť hlavy, 

závrate, hučanie v ušiach 
- Ak je v inhalovanom vzduchu viac ako 7% CO 2, prejavujú sa narkotické účinky, 

poškodenie CNS, tachykardia a hypertenzia. 
- Pri koncentrácii 10 % stav bezvedomia až smrť. 
 
5. Kadmium 

 
     Používa sa ako stabilizátor pri výrobe plastov 
 
Akútna otrava:  
Zvýšený krvný tlak, zlyhanie obličiek, rozklad erytrocytov, intenzívne slinenie, nauzea, 
kŕče v bruchu, bolesti hlavy, nasleduje šok zo straty tekutín, akútne zlyhanie obličiek, 
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srdca, pľúc (edém), smrť v priebehu 24 hod. až 14 dní. 
 
Chronická otrava: 
Vývoj trvá i viac ako 9 rokov s príznakmi dušnosti a pľúcneho edému. Prejavom 
poškodenia obličiek je tubulárna proteinúria, nefrolitiáza z poruchy kalciového 
metabolizmu, osteomalácia kombinovaná s osteoporózou (Japonská choroba itai-itai), 
glykosuria a niekedy i zvýšená glukoneogenéza, karcinóm prostaty. 
 
Ako ďalej? 
Zhodnotenie odpadov z plastov: 
Triedenie odpadov z plastov od miesta ich vzniku 
Možnosti technológií na ich zhodnotenie: 

- mechanická recyklácia (teplota pod 250 stupňov celzia) 
- nízkoteplotná katalytická depolymerizácia s využitím produkovaného oleja ako 

nafty pre automobily (teplota do 250 stupňov celzia) 
- nesmú byť produkované dioxíny a furány, oxid uhoľnatý a iné toxické a škodlivé 

látky 
 
     Kapacita zhodnocovacej linky nesmie zvýšiť súčasné znečistenie a záťaž. 
     Vzhľadom na súčasné špecifiká regiónu je prijateľný len prvý stupeň zhodnotenia 
odpadov – triedenie. 
     Kvapalné produkty zhodnotenia odpadov – nízkotepelnej katalytickej depolymerizácie 
musia byť pred ich ďalším spracovaním zbavené prípadných toxických a škodlivých 
látok v čistiacom procese.   
 
       Na záver Ing. Valent premietol fotografiu z posledných fašiangových slávností 
v našom meste a zaželal všetkým Moravčanom, aby  sa im táto problematika podarila 
vyriešiť v ich prospech  tak, aby sa  podobne mohli veselo zabávať o pár rokov aj deti 
a vnúčatá, týchto tancujúcich detí na obrázku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala za profesionálnu 
prednášku, ktorou p. Ing. Valent  tiež napomáha všetkým objasniť túto problematiku, aby 
budúce generácie nedoplatili na zlé životné prostredie. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila poslankyňu MVDr. Martu 
Balážovú o prečítanie návrhu uznesenia, ktorý je zároveň premietaný. 
 
Pani poslankyňa MVDr. Balážová – prečítala návrh Uznesenia -   
 
Informácia o investičnom zámere Energetické zhodnocovanie plastov v Zl. 
Moravciach 
Mestské  zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26.02 2015 
p r e r o k o v a l o 
Informáciu o investičnom zámere  Energetické zhodnocovanie  plastov v Zl. Moravciach 
s ch v a ľ u j e  
že Mestské zastupiteľstvo je zásadne proti realizácii zámeru „Energetické zhodnocovanie 
plastov v Zlatých Moravciach“ respektíve proti  „Energetickému zhodnocovaniu 
produktov katalytickej depolymerizácie“  na území mesta Zlaté Moravce.   
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Mestské zastupiteľstvo nebude podporovať budovanie nových zariadení na energetické 
zhodnocovanie  odpadov a palív, a tiež nebude podporovať budovanie kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektriny a tepla na komerčné účely. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – sa opýtala, kto je: 
Za:        16 ( Adamec. Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                      Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                      Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                                Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že poslanci Mestského 
zastupiteľstva schválili Uznesenie, ktorým je Mestské zastupiteľstvo zásadne proti 
realizácii zámeru „Energetické zhodnocovanie plastov v Zlatých Moravciach. 
Mestské zastupiteľstvo nebude podporovať budovanie nových zariadení na 
energetické zhodnocovanie odpadov a palív, a tiež nebude podporovať budovanie 
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla na komerčné účely. 
 
 
K bodu 11/ 
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia Mesta Zlaté Moravce ohľadom 
informácií o energetickom zhodnocovaní plastov 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu k tomuto bodu. 
Nakoľko sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, prečítala návrh Uznesenia: 
 
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov 
z v o l á v a  
verejné zhromaždenie obyvateľov obce ohľadne Informácií o energetickom 
zhodnocovaní plastov. Termín 24.03.2015 o 16:00 hod. Miesto: Mestské stredisko 
kultúry a športu v Zlatých Moravciach, divadelná sála. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová dala hlasovať, kto je: 
 
Za:   16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
                Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                               Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 
 
 
K bodu 12/ 
Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu, v ktorej požiadala 
o slovo pani poslankyňa MVDr. Marta Balážová. 
 
Pani poslankyňa MVDr. Marta Balážová – informovala všetkých prítomných, že 
týmto návrhom sa nadväzuje na predchádzajúcu tému – zabránenie realizácie zámeru  
„Energetické zhodnocovanie plastov v Zlatých Moravciach“. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  - prečítala návrh Uznesenia: 
  
Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 
s c h v a ľ u j e 
začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – spýtala sa, či nie sú doplňujúce 
návrhy. Ak nie, dáva hlasovať: 
Za:       15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
                   Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                               Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu 13/ 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov s ume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –otvorila diskusiu k ďalšiemu bodu 
rokovania.  
 
Pani poslankyňa MVDr. Marta Balážová – informovala všetkých prítomných, že 
i tento bod nadväzuje ne predchádzajúci bod rokovania. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia: 
 
Návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími 
väzbami 
s c h v a ľ u j e 
schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na vypracovanie 
Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila poslancov o hlasovanie, kto 
je: 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
            Madola, Ivanovičová, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová,) 
 
 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                               Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol všetkými poslancami schválený. 
 
 
K bodu 14/ 
Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala slovo MVDr. Marte Balážovej. 
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Pani poslankyňa, MVDr. Marta Balážová – informovala, že týmto spôsobom sa 
poslanci rozhodli zabezpečiť – prepracovať územný plán – v snahe zastaviť návrh 
realizácie investičného zámeru Energetické zhodnocovanie plastov. 
Zároveň prečítala návrh Uznesenia: 
 
Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
s c h v a ľ u j e 
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila o hlasovanie, kto je: 
Za:  16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
              Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár,  
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                               Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia je schválený. 
 
 
K bodu 15/ 
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  - otvorila diskusiu k tomuto bodu 
programu a zároveň dala slovo pani poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej, ktorá sa 
prihlásila do diskusie. 
 
Pani poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  informovala o žiadosti Detského 
zariadenia Viktorka, Hviezdoslavova 78, Zlaté Moravce o zaradenie  Súkromnej 
materskej školy Viktorka do siete škôl a školských zariadení v školskom roku  2015/2016 
s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až 
december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných 
zdrojov. V prípade, že súkromná materská škola bude zaradená do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2016/2017, bude všetky prevádzkové a mzdové náklady 
v plnej výške v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ 
súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –prečítala návrh Uznesenia, ktorý bol 
zároveň premietaný: 
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Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26. 2. 2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s c h v a ľ u j e  
žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky 
prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 
bude zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že súkromná materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej 
materskej školy z vlastných zdrojov. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala hlasovať o prečítanom 
a premietanom návrhu uznesenia. Kto je : 
Za: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 ( Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                                Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing.Serafína Ostrihoňová, skonštatovala, že predložená návrh 
bol schválený. 
 
 
K bodu 16/ 
Návrh na zaradenie neštátnej materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – otvorila diskusiu, do ktorej sa 
prihlásila a požiadala o slovo pani poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová. 
 
Pani poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová – informovala všetkých prítomných, že 
sa jedná o podobný návrh ako predchádzajúci. Jedná sa o zaradenie neštátnej materskej 
školy sv. Alžbety, Prílepská 4, Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej 
výške v mesiacoch september až december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ 
neštátnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia: 
 
Návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26.2.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s c h v a ľ u j e  
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Zlaté Moravce, Andreja Kmeťa 4/A, 953 01 
Zlaté Moravce o zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
s ú h l a s í 
so zaradením neštátnej Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, 953 01 Zlaté Moravce do 
siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky 
prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 
bude zabezpečovať zriaďovateľ neštátnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že neštátna materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ tejto materskej 
školy z vlastných zdrojov. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala hlasovať o tomto návrhu. Kto je: 
Za: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že prečítaný 
a premietaný návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
(mat.č.2-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - poprosila o informáciu Mgr. Mareka 
Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanom.  
 
Mgr. Marek Horvát – prečítal návrh Uznesenia: 
 
Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
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p r e r o k o v a l o  
návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
v o l í  
predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
 
1.Komisia finančná 
   predseda komisie : PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
 
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   predseda komisie : Mgr. Denisa Uhrinová 
    
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   predseda komisie : JUDr. Pavel Dvonč 
 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   predseda komisie : Mgr. Michal Cimmermann 
   
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   predseda komisie : MVDr. Marta Balážová 
 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   predseda komisie : Ing. Karol Švajčík 
 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   predseda komisie : Ivan Madola 
 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   predseda komisie : PaedDr. Dušan Husár 
                                       

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila prítomných, či sú 
k nasledovnému návrhu nejaké otázky. Ak nie, dáva hlaovať, kto je: 
Za: 13 (Adamec, Balážová, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar, Madola, 
             Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 ( Cimmermann, Husár, Šíra) 
 
Prezentovaní:  16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol väčšinou hlasov schválený.   
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K  bodu 18/ 
Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat.č.3-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –poprosila zástupkyňu Ing. Szobiovej, 
pani  Máriu Očovayovú o informáciu k tomuto bodu, nakoľko Ing. Szobiová je 
práceneschopná. 
 
Pani Mária Očovayová – informovala, že finančnou komisiou  bol návrh zverenia 
majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 
1, Zlaté Moravce odporučený. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh uznesenia: 
 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Vodný futbal“  do   správy príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033  nasledovný majetok 
mesta: 
Vodný futbal 

- obstarávacia cena     900,00 eur 
- oprávky k 28. 02. 2015       65,00 eur 
- zostatková cena k 28. 02. 2015     835,00 eur 

 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  - informovala prítomných poslancov, že 
ak nie sú žiadne doplňujúce otázky k tomuto návrhu uznesenia, dáva hlasovať, kto je: 
Za : 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 
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K bodu 19/ 
Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce, m.p. Sládkovičova ul. Č. 1, Zlaté Moravce (mat.č.4-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  opäť poprosila o slovo p. Očovayovú 
aj k tomuto návrhu na uznesenie. 
 
Pani Očovayová -  informovala, že návrh zverenia majetku mesta do správy 
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce 
bol prerokovaný vo finančnej komisii a odporučený na schválenie. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  prečítala návrh Uznesenia: 
 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce, m. p., Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom 
cintoríne m. č.  Chyzerovce“  do   správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. 
p., Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. p., 
Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 31410529  nasledovný majetok mesta: 
 
Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom cintoríne m. č. Chyzerovce, 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 3787/4 v k. ú. Zlaté Moravce podľa GP 21/2014 
vyhotoviteľa GEO-PRE, s.r.o. Nitra s: 

- obstarávacou cenou:     3 298,80 eur 
- oprávkami k 28. 02. 2015:           42,00 eur 
- zostatkovou cenou k 28. 02. 2015:   3 256,80  eur 

 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala, že ak nie sú otázky 
k tomuto návrhu, dáva hlasovať, kto je: 
Za: 14 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Ivanovičová, Klučiar, 
             Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 1 (Esterková) 
Zdržal sa: 
Nehlasoval: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami mesta schválený. 
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K bodu 20/ 
Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. Č. 2, 
Zlaté Moravce (mat.č.5-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing.Serafína Ostrihoňová – poprosila o slovo pani Očovayovú, aby 
informovala o predloženom návrhu uznesenia. 
 
Pani Očovayová – informovala, že predložený návrh zverenia majetku mesta do správy 
Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce bol  finančnou komisiou odporučený 
na schválenie.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia: 
 
 Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej 
škole Mojmírova Zlaté Moravce“ do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce, IČO: 37865056  nasledovný majetok mesta: 
Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej škole Mojmírova Zlaté Moravce, 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/6, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté 
Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra 
v Zlatých Moravciach s: 

- obstarávacou cenou:    13 363,30 eur 
- oprávkami k 28. 02. 2015:         224,00 eur 
- zostatkovou cenou k 28. 02. 2015: 13 139,30 eur 

 
Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala prítomných, že ak nie sú k tomuto návrhu 
otázky, prosí hlasovať, kto je: 
Za: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami schválený. 
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K bodu 21/ 
Návrh na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 (H1), na 
1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.7-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila Ing. Kmeťa, aby podal 
informáciu o tomto návrhu. 
 
Ing. Peter Kmeť – informoval, že v komisii bol materiál prejednaný , doporučené je to 
schváliť, je to podrobne opísané v dôvodovej správe. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia. Aby 
nemusela všetko čítať, informovala prítomných, že to, čo je v časti   p r e r o k o v a l o ,   
je aj v časti   s c h v a ľ u j e  .   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 
(H1), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in,  

- pre  Zuzanu Vojtasovicsovú  
- za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 € 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona 

č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu.  
s ch v a ľ u j e  
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   
trojizbového bytu č.13 (H1), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých 
Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in, 

- pre  Zuzanu Vojtasovicsovú   
- za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 € 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona 

č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
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- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu.  
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť podklady 
pre vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce. 

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala, že ak nie sú otázky, dáva 
hlasovať, kto je: 
Za: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že návrh uznesenia bol 
schválený. 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  
parcely registra „C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodná plocha, pre 
Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 
neskorších predpisov (mat. č.8-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prosí o informáciu pána Ing. Kmeťa. 
 
Ing. Kmeť – v komisii správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu 
a služieb bol materiál prejednaný a doporučený na schválenie. Jedná sa o pozemok, ktorý 
sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26. 02. 2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce -  mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C“ číslo 
4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa geometrického 
plánu č. 77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený OÚ Zlaté 
Moravce katastrálnym odborom 28.11.2014  
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2, čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s 
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navrhovaným dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € 
a nasledujúce dva mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
bude podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám 
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery.  
s ch v a ľ u j e  
 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce - mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra 
„C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa 
geometrického plánu č. 77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený 
OÚ Zlaté Moravce katastrálnym odborom 28.11.2014   
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2 , čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s  
dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € a nasledujúce 
dva mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až 
po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám 
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery.  
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh  
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
  
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila o hlasovanie, kto je: 
Za: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol schválený. 
K bodu 23/ 
Návrh na  schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce –  parcely registra „E“ číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. 
Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.  podľa  § 9a ods.  8  písm.  c) 
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zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov (mat. č.9-
4MZ-2015) 
 
Ing. Kmeť – informoval, že sa jedná o vykúpenie pozemkov pod zabezpečenie prístupu 
do novo budovaného obchodného centra na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach.  
 
Pán poslanec Ing. Adamec –navrhol 5-minútovú prestávku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prosí o hlasovanie na prerušenie 
rokovania v trvaní 5 minútovej prestávky. Dáva hlasovať, kto je: 
Za: 14 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Husár, Klučiar, 
             Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 2 ( Holub, Vicianová) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh na 
5-minútovú prestávku bol schválený. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – oznámila, že pokračuje v rokovaní. 
Prestávka bola síce dlhšia, ale je to v záujme toho, aby sa poslanci čo najlepšie rozhodli 
pri schvaľovaní  tohto návrhu uznesenia. Zároveň primátorka prečítala návrh Uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26. 02. 2015 
p r e r o k o v a l o 

návrh  na  schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré 
mesto vlastní v k. ú. Zlaté Moravce v LV číslo 7266, na pozemkoch – parcelách KN registra „E“ 
číslo  5134/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda, 
pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2, t.j. celková výmera 15,84 m2   
- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 
Chomutov, ČR a Miroslav Kamenický, Stavbařů 14, 350 02 Cheb, ČR  
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 792,- €. 
- za podmienky zaviazať spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o. zabezpečiť vytvorenie 
nového chodníka pre chodcov a cyklistov na pozemkoch v ich vlastníctve, ako náhradu za 
doterajší chodník pre chodcov a cyklistov v spoluvlastníctve mesta 
 
s ch v a ľ u j e  
prevod spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní v k. ú. Zlaté 
Moravce v LV číslo 7266, na pozemkoch – parcelách KN registra „E“ číslo  5134/2 o výmere 19 
m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda, pričom na podiel mesta 
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pripadá dva krát 7,92 m2, t.j. celková výmera 15,84 m2   
- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 
Chomutov, ČR a Miroslav Kamenický, Stavbařů 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 792,- €. 
- za podmienky zaviazať spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o. zabezpečiť vytvorenie 
nového chodníka pre chodcov a cyklistov na pozemkoch v ich vlastníctve, ako náhradu za 
doterajší chodník pre chodcov a cyklistov v spoluvlastníctve mesta   nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce  
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh  
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prosí o hlasovanie, kto je : 
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržali sa: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
nebol schválený. 
 
 
K bodu 24/ 
 
Návrh na na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach kancelárie 
č. 111 pre Združenie   slovenských  hľuzovkárov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.10-4MZ-2015) 

 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila Ing. Kmeťa o bližšie 
informácie. 
 
Ing. Peter Kmeť – komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu 
a služieb doporučila schválenie v mestskom zastupiteľstve. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  prečítala  návrh Uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
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p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytové 
priestory o celkovej výmere 22,38 m² (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m²  + ostatné nebytové 
priestory o výmere 3,83 m²), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti  –  stavba súpisné číslo 1330 
(administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach (1. poschodie) 
postavenej  na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 1129/2, zapísanej na OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
pre   Združenie   slovenských  hľuzovkárov,  zastúpené predsedom združenia Petrom 
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 42371902  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015  do 31.12.2015  za  nájomné  v zmysle  
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov  -  článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové 
priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce  
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo 
šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov – 1,00 
€/rok“ s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom 
nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia  
- využitie  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- nebytové priestory o celkovej výmere 22,38 m² (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m²  + ostatné 
nebytové priestory o výmere 3,83 m²), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti  –  stavba súpisné 
číslo 1330 (administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach (1. 
poschodie) postavenej  na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 1129/2, zapísanej na 
OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV 
č. 3453 
pre   Združenie   slovenských  hľuzovkárov,  zastúpené predsedom združenia Petrom 
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 42371902  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015  do 31.12.2015  za  nájomné  v zmysle  
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov  -  článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové 
priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce  
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo 
šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov – 1,00 
€/rok“ s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom 
nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia  
- využitie  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce   
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dáva hlasovať, kto je: 
 
Za: 14 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Ivanovičová, 
              Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 1 (Esterková) 
Zdržal sa: 1 (Klučiar) 



32 
 

 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
bol schválený. 
 
 
K bodu 25/ 
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. 
č.11-4MZ-2015) 
 
Ing. Kmeť – informoval, že sa jedná o opätovnú žiadosť – bývalá kaplnka v Župnom 
dome. Ide o nájom na dobu 10 rokov za podmienky opravy priestorov nájomníkom na ich 
náklady bez ich preplatenia mestom s vydokladovaním finančného investovania 
a súpisom prác v týchto priestoroch. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína ostrihoňová – otvorila diskusiu k tomuto bodu. 
 
Pani poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová – bola by veľmi rada, keby takýchto 
podnikateľov bolo viac, ktorí zveľadia mestský majetok. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – prečítala návrh Uznesenia: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájmu 
časti nebytového priestoru v Župnom dome - bývalej kaplnky v Župnom dome 
o rozlohe 50 m2       a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 60 m2 - v stavbe súpisné číslo 
2391  postavenej na parcele KN registra „C“ číslo 658/2 o celkovej výmere 815 m2 v k. 
ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce - z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre H.K.Gastro s.r.o., so sídlom SNP 52, 
965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, zastúpenú konateľom Petrom Šimonom za 
nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov od 01.04.2015 do 31.03.2025 za podmienky 
opravy priestorov nájomníkom na ich náklady bez ich preplatenia mestom 
s vydokladovaním finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou 
podmienkou je navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým 
úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 - využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – neudržiavaný priestor bez 
energií 
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 - vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro 
s.r.o. 
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nebytového priestoru v Župnom dome 
– 
bývalej kaplnky v Župnom dome o rozlohe 50 m2 a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 
60 m2 - v stavbe súpisné číslo 2391  postavenej na parcele KN registra „C“ číslo 658/2 
o celkovej výmere 815 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce - z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 
H.K.Gastro s.r.o., so sídlom SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, 
zastúpenú konateľom Petrom Šimonom za nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov 
od 01.04.2015 do 31.03.2025 za podmienky opravy priestorov nájomníkom na ich 
náklady bez ich preplatenia mestom s vydokladovaním finančného investovania 
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % 
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN 
mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 - využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – neudržiavaný priestor bez 
energií 
 - vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro 
s.r.o. 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala hlasovať, kto je : 
 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Ivanovičová, 
             Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 1 (Esterková) 
Zdržal sa: 0 
 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
Primátorka mesta skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
 
K bodu 26/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku – záhradky č. 7 nachádzajúcej sa na 
Nitrianskej ulici pre Ivana Madolu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.12-4MZ-2015) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila o informácie  k tomuto bodu 
Ing. Kmeťa. 
Ing. Kmeť – komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu 
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a služieb odporučila schváliť v mestskom zastupiteľstve. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  prečítala návrh Uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej ulici - 
prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 3164/20 
v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  za 
podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu,  
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery 
 
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom  pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej 
ulici - prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 
3164/20 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  
za podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu,  
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala hlasovať, kto je: 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
             Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
 
Zdržal sa: 1 (Madola) 
 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
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                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predložený návrh 
bol schválený. 
 
 
K bodu 27/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce – 40 bj – NNk) 
 
Ing. Kmeť – jedná sa o prepojenie elektroenergetickej siete z existujúcej skrine rozvodu 
na budove mesta Dom opatrovateľskej služby na ulici Rovňanova, pozdĺž ulice 
Hviezdoslavova v mestskej zeleni, podkopaním pod mestské chodníky a komunikáciu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na Hviezdoslavovej ulici, cez mestskú zeleň pri ulici 
Hviezdoslavovej a popred administratívnu budovu CTZ až po hranicu pozemku vo 
vlastníctve Ing. Vladimíra Račeka. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –prečítala návrh Uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej ulici - 
prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 3164/20 
v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  za 
podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu,  
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery 
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom  pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej 
ulici - prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 
3164/20 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  
za podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu,  
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
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- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila prítomných poslancov, že ak 
nie sú nejaké pripomienky k tomuto návrhu, dáva hlasovať, kto je: 
 
Za: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Uhrinová, 
             Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
                                 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 
Primátorka mesta skonštatovala, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28/  
Vystúpenie občanov  
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  odovzdala slovo občanom, ktorí majú 
záujem vystúpiť v rámci tohto bodu a požiadala ich, aby sa aj predstavili do mikrofónu.  
 
Pani Hudecová – poprosila o riešenie problému, ktorý trvá už 40 rokov. Býva na ulici 
Čajkovského  a vedľa jej pozemku je detské ihrisko. Pozdĺž celého pozemku  sú 
umiestnené detské preliezky a šmykľavky dva metre od plotu. Problém je v tom, že 
detské ihrisko nenavštevujú malé deti, ale mladiství a dospelí, ktorí požívajú alkohol. 
Sedávajú na preliezkach a jej pozemok majú ako na dlani, čím stráca rodina pani 
Hudecovej akékoľvek súkromie. Prosila by o premiestnenie týchto preliezok na druhú 
stranu ihriska, nakoľko ihrisko je dosť veľké. Dodala, že už v minulosti jej bolo sľúbené 
riešenie tohto problému, ale nestalo sa tak.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala pána riaditeľa 
Záhradníckych služieb, Ing. Gábriša o stanovisko, prípadne ak je prítomný bývalý pán 
riaditeľ Tomajko. 
 
Branislav Varga, riaditeľ Technických služieb – poprosil o slovo, nakoľko vie, že pán 
riaditeľ Záhradníckych služieb, Ing. Gábriš, je vo funkcii krátko. Vysvetlil, že z počutia 
vie o oprave týchto preliezok v rámci projektu žiakmi niektorej strednej školy. Ak to 
bude potrebné, Ing. Gábrišovi bude nápomocný. Riešenie tejto úlohy spadá do pôsobnosti 
Záhradníckych služieb mesta. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala za úlohu pánovi prednostovi, Ing. 
Šlosárovi, spolu s riaditeľom Technických služieb, doriešiť tento problém do týždňa 
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a podať písomnú informáciu. Je potrebné to zrealizovať, lebo ľudia čakajú 40 rokov. Je 
potrebné sa presvedčiť o možnosti premiestnenia preliezok na tvare miesta a doriešiť to. 
Zároveň sa spýtala riaditeľa Technických služieb, či je danú úlohu možné zrealizovať do 
týždňa, na čo riaditeľ Technických služieb odpovedal kladne. Podobne súhlasil 
s názorom riaditeľa Technických služieb i prednosta Mestského úradu, Ing. Šlosár. 
 
Poslanec PaedDr. Pavol Petrovič – pozná lokalitu, nakoľko býva v blízkosti  
Čajkovského ulice. Skôr si myslí, že by bolo dobré rozparcelovať pozemok detského 
ihriska na individuálnu bytovú výstavbu. Bolo by preto vhodné poriešiť to v komisii 
finančnej a územného plánovania. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – vyjadrila názor, že by bolo vhodné 
tento pozemok rozparcelovať na individuálnu bytovú výstavbu, pokiaľ sa zhodnú tí, ktorí 
budú tento problém riešiť. 
 
Poslankyňa PaedDr Klaudia Ivanovičová – poprosila, že v prípade realizácie 
odstránenia preliezok z detského ihriska treba myslieť na deti a premiestniť preliezky do 
hornej časti mesta, v ktorej sa nič podobné pre deti nenachádza, aby aj rodičia s deťmi 
mali kam chodiť. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poukázala tiež  na problém, že 
v hornej časti mesta je potrebné zriadiť nové detské ihriská. 
 
Štefan Minár – býva na Ďatelinisku, má firmu ŠIPS v blízkosti ulice Rázusovej. Na 
verejnom osvetlení mal tabuľu, ktorá mu bola odcudzená firmou Vego marketing s.r.o., 
ktorá sa odvoláva na zmluvu s mestom. Stĺpy verejného osvetlenia sú podľa názoru Ing. 
Minára majetkom občanov tohto mesta a nie firmy Vego marketing s.r.o., nakoľko 
občania platia dane. Zaujíma sa o zmluvu , ktorú uzavrelo mesto Zlaté Moravce s firmou 
Vego marketing s.r.o., stihol ju podpísať ešte bývalý primátor na ďalšie dva roky. Bol 
tam asi záujem niektorých jednotlivcov, nakoľko podľa Ing. Minára je zmluva 
nevýhodná. Bolo by potrebné zmluvu prehodnotiť a vypovedať. Tiež by bolo dobré, keby 
bola zverejnená na internete, podobne ako poplatky za užívanie verejného priestranstva. 
Ďalej sa zaujíma ako to vyzerá so stavbou Kauflandu. Poslednú otázku má na poslanca, 
Ing. Švajčíka, či niekto sledoval, ako sa ide autom z Rázusovej na Továrenskú. Chce 
zdôrazniť, že ak šoféruje menej zdatný vodič, odbočuje vľavo,  po ceste ide kamión – 
môže prísť k nešťastiu. Poukázal na to, že stoja tam autá, hoci je tam zákaz zastavenia. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala Bc. Nociara o vysvetlenie 
prvej časti otázky – reklamné tabule. Primátorka mesta zároveň informovala, že 
nepodpisovala s firmou Vego marketing s.r.o. žiadnu zmluvu, odkedy je vo funkcii. 
 
Bc. Nociar – oznámil, že táto problematika bola riešená na minulom zastupiteľstve, pýtal 
sa na uvedenú tému p. poslanec PaedDr. Husár. Zmluva s firmou Vego marketing s.r.o. je 
zverejnená na internete. Oddelenie Bc. Nociara rieši informačné tabule, ale zmluvy rieši 
právne oddelenie.  
 
Prednosta, Ing. Miroslav Šlosár – potvrdil, že na minulom zastupiteľstve bolo 
povedané, že s firmou Vego markeing s.r.o. bola uzatvorená ďalšia zmluva  (prvá bola 
podpísaná ešte v roku 2011, skončila dohodou 20.10.2014). V súčasnosti platí druhá 
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zmluva, ktorá bola podpísaná následne po vypovedaní prvej zmluvy. 
 
Poslanec PaedDr. Husár -  informoval, že nová zmluva s firmou Vego marketing s.r.o. 
platí do 31.1.2018, bola podpísaná v októbri 2014. V prvej zmluve za každé reklamné 
zariadenie bolo mestu zaplatené ročne 100 Eur, v druhej zmluve je poplatok paušálne 500 
Eur za všetky reklamné zariadenia. Pani právnička to obhajovala tým, že firma Vego 
marketing s.r.o. sa bude starať o rekonštrukciu všetkých reklamných zariadení. Pani 
primátorka musí pozrieť, či sa dá nová zmluva vypovedať. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –  oznámila, že z uvedeného 
jednoznačne vyplýva nevýhodnosť novej zmluvy s firmou Vego marketing s.r.o.. Je 
potrebné preštudovať podmienky, ako zmluvu vypovedať. 
 
Poslanec PaedDr. Husár – dostal cenovú ponuku na jednu reklamnú tabuľu 30 Eur a 20 
Eur mesačne poplatok. Celkovo to znamená, že ročne zaplatí 240 Eur podnikateľ za 
jednu reklamnú tabuľu. Tá stará zmluva - 100 Eur za každé reklamné zariadenie mestu  
sa zdá celkom vyhovujúce, lebo podnikateľ robí so ziskom, ale táto nová zmluva sa 
poslancovi PaedDr. Husárovi nepozdáva  – 500 Eur ročne paušálne za všetky reklamné 
zariadenia. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dáva za úlohu  pánovi prednostovi, 
Ing. Šlosárovi a zodpovedným pracovníkom mestského úradu preštudovať možnosť 
vypovedania zmluvy a vypracovať rozbor, koľko by mesto dostalo za všetky reklamné 
zariadenia. Je možné, že sa zaviazala firma Vego marketing s.r.o. pri druhej zmluve, že 
pre mesto niečo vybudujú. Primátorka mesta potrebuje spraviť rozbor, aby mohla čestne 
rozhodnúť. Potrebuje dať na dve misky váh – na jednu – čo vybudovali pre mesto ( 
okrem tých 500 Eur). Na druhú – čo by stálo mesto, čo sa týka reklamného systému - 
budovanie celého informačného systému.  Na budúce pracovné rokovanie poslancov je 
potrebné pripraviť tento rozbor (to znamená dva dni pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva).  Ak vyjde zmluva ako nevýhodná, je potrebné preštudovať podmienky 
vypovedania uvedenej zmluvy. 
 
Prednosta MsÚ, Ing. Miroslav Šlosár – tak ako bolo povedané, musia vybudovať celý 
informačný systém. Na pracovnom rokovaní poslancov prejednáme celú problematiku. 
 
Poslanec Ing. Švajčík -  reagoval na príspevok občana p. Minára, že dnes bol Mestským 
zastupiteľstvom oficiálne schválený za predsedu komisie dopravy a s problémami v 
meste Zlaté Moravce sa postupne zodpovedne oboznamuje. K otázke Ing. Minára by sa 
mohol vyjadriť aj p. Hudák, ktorý na Mestskom úrade zastrešuje referát dopravy, ale 
samozrejme si uvedomuje, že problematika infraštruktúry Zlatých Moraviec je 
podceňovaná a podľa jeho názoru čo sa týka dopravy je potrebné veľa vecí riešiť, čo si 
vyžaduje aj  veľa investovať. Po naštudovaní projektu „Kaufland“ -  by sa podľa jeho 
názoru sčasti mohla riešiť aj problematika  výjazdu z ulice Rázusovej na Továrenskú. 
Uvidíme, čo sa Mestu podarí vyrokovať  so zástupcami výstavby tohto Kauflandu, 
nakoľko táto situácia na ulici Rázusovej, ktorú  veľmi dobre pozná a často tadiaľ 
chodieva trápi aj jeho.   
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  - požiadala pracovníkov Mestského 
úradu o odpoveď Ing. Minárovi ohľadne kruhovej križovatky pri Tekove. 
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Bc. Nociar – reagoval, že čo sa týka tejto výstavby je treba upraviť vlastnícke vzťahy. 
Mesto pripravuje kúpno-predajnú zmluvu, ktorá pôjde do mestského zastupiteľstva. 
JUDr. Vozárová poslala návrh kúpno-predajnej zmluvy.  Nakoľko nie je ešte 
geometrický plán je potrebný nový geometrický plán.  Zhotoviteľ scelil všetky pozemky 
a mesto musí mať samostatne parcely. 
 
Ing. Kmeť – Bola uzavretá zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom 
a NSK, kde sa mesto zaviazalo odpredať časť stavby podľa majetkovej správy 
pozemných komunikácií. Bol vyhotovený geometrický plán chybne pod celou stavbou 
jednou parcelou. Je potrebné vyhotoviť nový geometrický plán, kde bude majetková časť 
NSK mať samostatnú parcelu a majetková časť mesta – tak isto samostatnú parcelu. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – uviedla na doplnenie pánovi Minárovi 
– zhotoviteľ geometického plánu všetky pozemky scelil pod jednu parcelu. Mesto musí 
mať samostatné parcely a VÚC, ktorý je vlastníkom väčšiny, musí mať samostatnú 
parcelu.  
 
Pán Berci, Topoľčianky – naša rodina sa niekoľko rokov chce domôcť práv na 
pozemkoch, ktoré vlastní  mesto Zlaté Moravce. Pred rokom som dal žiadosť na Mestský 
úrad Zlaté Moravce. Od mesta som dostal vyrozumenie, že to bude riešené v komisii, no 
žiaľ, nič riešené nebolo. Mám riešenie, ktoré by mesto nestálo ani cent. Opäť si podám na 
Mestský úrad Zlaté Moravce  žiadosť a prosím, aby moja záležitosť bola poriešená. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila, aby sa pán Berci spojil 
s pánom prednostom MsÚ, Ing. Šlosárom, ktorého zároveň poprosila o stanovisko. 
 
Prednosta MsÚ, Ing. Šlosár – nevie o tomto probléme. Verí, že pri stretnutí s pánom 
Bercim  sa nájde vhodné riešenie a celý problém sa dotiahne úspešne do konca. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – dala slovo ďalšej hlásiacej sa občianke 
mesta Zlaté Moravce. 
 
Pani Jahnová Oľga – chcela by upozorniť, že sa stále parkuje pred  jej rodinným 
domom. Žiada, aby hlavný vchod bytového domu bol preložený, zvončeky preložené do 
rajčuly, 14 plynových ventilov preložiť, stavebnú čiaru  je potrebné dodržať. Rodinné 
domy stavali, aby mali súkromie. Má však len zničené zdravie, rodinu – pre chamtivosť 
iných. Prosí, aby sa to dalo do poriadku. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – podujala sa na to, že chce cestu vedľa 
rodinného domu obyvateľky pani Jahnovej doriešiť a celý problém ukončiť. Bola sa 
osobne presvedčiť a ulica je naozaj v zlom stave – ako tankodrom. Dúfa, že v priebehu 
budúceho týždňa sa stretne s tými, ktorí sú zodpovední za tento stav – stavitelia bytoviek 
na Ďatelinisku. Má s nimi predbežne dohodnuté stretnutie na budúci týždeň v kancelárii 
primátorky mesta v budove Mestského úradu. 
 
Pani Kesegová Mária –chcela by sa informovať, či sa zaoberá mesto perspektívou 
vývoja mesta, či sa uvažuje s výstavbou zberného dvora. Je problém, kde dať zbytočné 
veci z domácností, okrem komunálneho odpadu. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –dala slovo riaditeľovi Technických 
služieb, pánovi Vargovi. 
 
Riaditeľ Technických služieb, pán Varga – projekt zberného dvora bol pripravený 
v roku 2012, ale neprešiel. Neboli na to financie schválené. Otázka je na dlhší čas 
a väčšiu debatu. V termíne zberu (jar a jeseň) sú rozmiestňované veľkoobjemové 
kontajnery a každý občan mesta Zlaté Moravce môže osobne vyviesť na skládku 
komunálneho odpadu na občianky preukaz 150 kg odpadu bezplatne (nie biologický 
odpad). 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  informovala, že bude potrebné podať 
novú žiadosť na vybudovanie zberného dvora. 
 
Pán Vasil, Chyzerovce – má otázku na predsedu komisie dopravy, či sa nedá vyriešiť 
nasledovný problém – ako vyúsťuje cesta smrti – odobrať  betónové zátarasy, aby 
nákladné automobily nechodili cez dedinu, nech chodia vrchom. Všetko to chodí cez 
dedinu. Ďalšia otázka spočíva v tom, že pred 15 rokmi zavádzali plyn v Chyzerovciach – 
Družstevná ulica . Plynári to zahádzali, voda tam stojí na ceste dodnes. Nič sa s tým 
nerobí. Ďalším problémom je cesta na vinicu,  tam sa  nedá ísť ani peši, tam sú 20 cm 
jamy. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  je potrebné zaujať stanovisko 
prednostu mestského úradu. Keď sa nastolí problém, osobne si to primátorka mesta 
pozrie.  Cesta je poškodená aj vinou tých, ktorí využívajú ten areál. Družstevníci cestu 
rozbili. Ako sa žiada na Ďatelinisku cestu opraviť tým, ktorí ju znehodnotili, je potrebné 
aj tu navrhnúť riešenie. Bude nutná spolupráca prednostu mestského úradu a riaditeľa 
Technických služieb, aby sa spoločnými silami našlo riešenie. Sme radi, že na čele 
komisie dopravy je jeden najlepší odborník – určite bude tiež nápomocný. 
 
Poslanec Ing. Švajčík -  reagoval na príspevok občana, je veľmi rád, že sa začína 
venovať pozornosť aj doprave v tomto meste.  Pán Vasil zrejme myslel vjazd do mesta 
cez Chyzerovce. K danému problému sa mu teraz ťažko vyjadruje, keďže nevie, či 
požiadavka na realizáciu tohto projektu bola zo strany Mesta.  Dodal, že by bolo potrebné 
preveriť, či je táto požiadavka väčšiny obyvateľov Chyzeroviec. Uviedol, že možno 
niekto zo zamestnancov mestského úradu vie podať bližšie informácie a k uvedenému 
problému sa určite vrátia aj na rokovaní komisie dopravy. 
 
Pán Hudák, referát dopravy Mestského úradu – uviedol, že by sa chcel vyjadriť 
k otázke pána Minára – Továrenská ulica – vlastníkom je Nitriansky samosprávny kraj, 
ťahá sa to už od roku 2011. Je tam aj cesta pre cyklistov.  Nie je to jednoduché, bolo už 
okolo toho niekoľko sedení. Treba to riešiť komplexne. Čo sa týka vjazdu do 
Chyzeroviec – panelov – takto to bolo naprojektované – nie je to možné zmeniť ( 
k otázke pána Vasila z Chyzeroviec).  K uvedenej problematike je možné  sa  vrátiť  na 
zasadnutí komisie dopravy . 
 
Pán MUDr.  Sýkora – autostráda bola postavená po 2. svetovej vojne a fungovala, až 
kým sa nedali zátarasy. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – to rieši dopravný inšpektorát. 
 
 
P. poslanec Ing. Švajčík – nakoľko v úseku vjazdu do Chyzeroviec bolo veľa 
dopravných nehôd, platia tam nejaké predpisy, ktoré vyplývajú z opatrení k bezpečnosti 
cestnej premávky v tejto časti. Riešenie uvedenej problematiky otvorí a rozdiskutuje na 
rokovaní komisie aj s vedením mesta. 
 
Pani Jančovičová – Hollá – navrhla, či by bolo možné odpustiť dane za psov, ktorých si 
občania zoberú z útulku po dobu 1 roka a tiež by bolo možné príjem z dane za psa 
účelovo viazať na financovanie útulku psov a vybavenie pre psíčkarov ( sáčky a koše na 
exkrementy psov). 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – je to námet pre všetkých poslancov 
a poslankyne. Ja som ich o to prosila.  V kompetencii primátorky nie je možné znížiť daň 
za psov, to je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva. Nedá sa to inak urobiť, 
len v priebehu roka to je možné schváliť  formou všeobecného záväzného nariadenia 
mesta . Platnosť je od 1. januára nasledujúceho roka po schválení. Poplatky pre 
dôchodcov nad 62 rokov – to bola kompetencia primátora mesta, nič som neporušila – 
šetriť sa dá na inom mieste. Je potrebné zohľadniť, čo sa môže – môže, čo nie – nie. 
Prosím príslušných vedúcich oddelení zachytiť tieto námety, aby sa neminuli cieľa a je to 
tiež námet na diskusiu pre poslanecký zbor. 
 
Zdenka Golianová – prosí o informáciu, kedy sa začne niečo robiť s neprispôsobivou 
rodinou Karvayových na ulici 1. mája. Žijú vo veľmi zlých hygienických podmienkach 
a pre nás, susedov, nie je príjemné okolo chodiť. Treba s tým niečo robiť. 
 
Riaditeľ Službytu, Mgr. Sendlai – čaká sa len na vykonateľnosť súdu, kedy majú 
opustiť byt. Exekúcia bola úspešná. Sú tam ďalšie dva byty, ktoré idú neprispôsoboví 
občania opustiť. 
 
 
K bodu 29  
Rôzne 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  – uviedla, že v tomto bode prosí 
o pozornosť, nakoľko by chcela Mestskému zastupiteľstvu a verejnosti dať na vedomie 
svoje rozhodnutie ohľadne funkcie zástupcu primátora. Oznámila nasledovné: 
 
     „Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rámci pracovného rokovania (pred 
dvomi dňami) som Vám rozdala lístky so všetkými menami poslancov, aby ste každý 
zakrúžkovali v tajnom hlasovaní toho, koho by ste si predstavovali na poste zástupcu 
primátorky mesta Zlaté Moravce. Mali ste všetci rovnakú šancu. V rámci prieskumu sa 
potvrdilo to, že som správne vybrala. Je to napätá chvíľa, koho meno vyslovím,  ale 
budete určite  všetci spokojní. Naši voliči mi vo voľbách dali krásny počet hlasov na 
primátorku mesta a tým ma podporili.  Jediný, z radov poslancov, kto zároveň kandidoval 
aj na post primátora mesta a vo voľbách získal najväčší počet hlasov z radov poslancov – 
je p. MVDr. Balážová. Preto Vám týmto oznamujem, viem, že stačí oznámiť,  (že nie je 
potrebné prijať žiadne uznesenie, tak ma informovali o iných mestách). Preto Vám touto 
formou dávam informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupkyni 
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primátorky mesta Zlaté Moravce.“ 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila o slovo zástupkyňu 
primátorky mesta Zlaté Moravce, MVDr. Martu Balážovú. 
 
Zástupkyňa primátorky, MVDr. Marta Balážová – poďakovala za dôveru pani 
primátorke. Post prijíma a sľúbila, že urobí maximum  pre mesto Zlaté Moravce. 
V divadelnej stále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach zaznel 
potlesk. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala, že dve kľúčové 
záležitosti  ju viedli k povereniu MVDr. Marty Balážovej na post zástupkyne primátorky 
mesta. Je to najväčší počet hlasov, ktoré získala  vo voľbách z radov poslancov a zároveň 
rovnako dopadol aj prieskum primátorky mesta (ešte jeden z poslancov získal podobný 
počet hlasov). 
 
      Do tretice prezradila to, čím sa utvrdila  k tomuto rozhodnutiu, že to je skutočne 
správne rozhodnutie zo strany pani primátorky. Je tu krutý boj, či bude v meste 
„spaľovňa“ plastov alebo nie. Po návšteve firmy, ktorá chce realizovať „spaľovňu“ 
plastov  - ľudia z tejto skupiny oznámili MVDr. Balážovej, že zabezpečili to, že 
primátorka bude odsúdená. Ponúkli MVDr. Balážovej dohodu – „ustúpime my, ustúpite 
vy a podporíme vás na post primátorky v nasledujúcich voľbách“. MVDr. Balážová túto 
informáciu dôverne oznámila primátorke mesta v prítomnosti prednostu mestského 
úradu, aj pred ďalšími, čo si váži.  Keby sa bola zapredala, nebola by to povedala. Je pre 
primátorku zárukou, že je verná k Zlatomoravčanom rovnako ako primátorka. 
 
      Primátorka ďalej informovala, že vie o iných, ktorých tiež táto firma oslovila, ale 
ďalej s nimi koketujú. Preto ale sa netreba báť. To, čo sa umelo vykonštruováva na 
primátorke a na jej odsúdenie, že niektorým prekážala a prekáža – dôkazov je milión päť 
o jej nevine. Takže netreba sa  báť, keď určitý senát rozhodol ako rozhodol, že to zostane 
tak. Pravda skôr či neskôr vyjde najavo.  
 
     Pretože generálny prokurátor upozornil vyšetrovateľa polície, že urobil zásadnú 
chybu, že nevypočul bývalých poslancov, ktorí zobrali právo primátorke robiť 
priemyselný park –dali ho robiť súkromnej firme. Vyšetrovateľ mal vypočuť všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva, ako to prebiehalo. Keby boli čestne bývali 
odpovedali, boli by povedali, že sa všetko schvaľovalo, tu sa žiadna pokútnosť neudiala 
bez  vedomia zastupiteľského zboru, tam neexistuje žiadna kolektívna vina. Pretože 
neuposlúchol vyšetrovateľ napomenutie prokurátora, odpísal mu, že nie je potrebné 
vypočutie poslancov, nakoľko boli predložené z mestského úradu overené fotokópie 
všetkých zápisníc mestských zastupiteľstiev. Ten istý vyšetrovateľ, keď primátorku 
mesta, ako obvinenú vyzval, aby nahliadla do spisu – to je poučenie – treba si preverovať 
veci. Keď vás vyzvú ako obvinených, že si máte nahliadnuť do spisu, nemá právo 
vyšetrovateľ urobiť v spise bodku, čiarku, nie to potom vylúčiť zo spisu stovky listín 
svedčiacich o nevine. Alfou a omegou pri výstavbe priemyselného parku boli všetky 
zápisnice a uznesenia z rokovaní mestských zastupiteľstiev, čo navrhovali a schvaľovali 
poslanci. Nikto nekonal bez vedomia a súhlasu poslancov. Tým, že toto prokurátor 
vylúčil, súd uviedol do omylu. Súd nemal všetko k dispozícii. Primátorka chcela 
predložiť ďalšie doklady, aj predložila, ale vraj opozdene. Keď predkladáte stovky 
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dôkazov o nevine a súd ich neprijme - každý súd musí však zabezpečiť rovnako dôkazy o 
nevine, ako aj dôkazy o vine. Od marca platí, že je na súde potrebné vypovedanie 
nahrávať. Potom sa nemôže stať, že sudca riadi vypočúvanie tak, že svedok povedal 
napríklad: „toto je červené“, a nadiktuje sa „svedok povedal – je to biele“. Pravda však 
vždy zvíťazí. Nikdy sa nebojte.  Bola vypovedať aj pani notárka. Primátorka sa jej pýtala, 
či bola primátorka u nej niekedy v kancelárii alebo spolu niekedy telefonovali, na čo pani 
notárka odpovedala „NIE, NIKDY“. Jednalo sa o notárku, ktorá zabezpečila vydržanie. 
Keď sa pani primátorka informovala pani notárky, čo bolo potrebné k vydržaniu, bolo jej 
oznámené, že doklad o 10-ročnom užívaní pozemku a druhý doklad, že vlastníci 
pozemkov sú neznámi. Žiaden z týchto dokladov primátorka v rukách nemala a ani 
nepodpisovala.  Pani notárka trikrát rokovala s ľuďmi, ktorí sa jej predstavili ako 
zamestnanci mestského úradu, ale v skutočnosti zamestnancami mestského úradu neboli. 
Prečo si pani notárka nevypýtala preukaz totožnosti alebo iný preukaz?  Nemala by 
rokovať s ľuďmi, ktorí neboli zamestnancami mestského úradu. Na otázku primátorky, 
kto platil za vydržanie pozemkov pod priemyselným parkom v Zlatých Moravciach, 
notárka odpovedala, že mesto Zlaté Moravce, lebo vždy platí za vydržanie ten, kto 
vydržiava a pre koho sa vydržiava. Pani primátorka však mala všetky faktúry a nebola 
tam žiadna faktúra na úhradu vydržania pre platiteľa mesto Zlaté Moravce. Primátorka 
túto faktúru chcela predložiť súdu ako dôkaz, že nevydržiavalo mesto pozemky pod 
priemyselným parkom. 
      Pravda však bude mať i tu pokračovanie. Pravda nás oslobodí. Nevládnu peniaze, 
hoci majú obrovskú silu. Pevne verí, že rovnako ako primátorka mesta je verná Zlatým 
Moravciach a Zlatomoravčanom,  rovnako bude verná mestu Zlaté Moravce i  pani 
MVDr. Marta Balážová. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová prečítala Uznesenie: 
 
Informácia o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako  zástupcu primátorky Mesta Zlaté 
Moravce 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté 
Moravce 
     Primátorka mesta poprosila o hlasovanie, ktoré je premietané, kto je: 
Za: 13 (Adamec, Balážová, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, Ivanovičová, Klučiar, 
             Madola, Paluška, Petrovič, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 (Cimmermann, Šíra, Švajčík) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
                               Klučiar, Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  
                                Uhrinová, Vicianová) 
 

              
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – zablahoželala pani MVDr. Marte 
Balážovej, ktorá nevedela do poslednej chvíle, že bude zástupkyňou primátorky mesta. 
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Poslanec PaedDr. Husár – Náhodou pozeral na stránke mesta Zlaté Moravce do 
pracovného poriadku, v ktorom sa píše o Spoločnom obecnom úrade, ktorý už dávno nie 
je.  Bolo by potrebné to upraviť dodatkom .  
 
Prednosta MsÚ, Ing. Šlosár –  Pripravujú sa ďalšie podklady. Ako sa vyjadril na 
pracovnej porade, bude prepracovaný štatút, VZN, aj pracovný poriadok. 
 
Prednosta MsÚ, Ing.  Šlosár – chce dať na vedomie skutočnosti, ktoré sa stali na 
mestskom úrade za predošlého vedenia. Boli vypracované dodatky k pracovným 
zmluvám u štyroch pracovníkov, u jednej pracovníčky bol dodatok zrušený na jej 
žiadosť. U troch pracovníkov stále platia.  Týka sa to aj bývalého prednostu, pána 
poslanca Mgr. Šíru. 
 
Z dodatku k pracovnej zmluve pána Mgr. Šíru vyberám: „ Ďalšie dohodnuté podmienky – 
sa dopĺňa nové ustanovenie, ktoré znie: Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že pri 
skončení pracovného pomeru založeného medzi zamestnávateľom a zamestnancom 
Pracovnou zmluvou zo dňa 07.05.2013 (bez ohľadu na dôvod a spôsob jeho skončenia) 
bude zamestnancovi vyplatené v zmysle § 76 ods. 7 Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov odstupné vo výške šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. 
Odstupné vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi po skončení pracovného pomeru 
v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.“ 
 
 
Dodatok bol podpísaný aj u pani právničky JUDr. Vozárovej a vedúcej finančného 
oddelenia, Ing. Szobiovej. Viac dodatkov by sa už nemalo nachádzať. Prednostu 
Mestského úradu mrzí, že podobne ako Ing. Szobiová, aj JUDr. Vozárová, sa k týmto 
dodatkom nemôžu vyjadriť, nakoľko sú obe práceneschopné. Z toho dôvodu, že bolo 
pozastavené vyplatenie miezd (neboli očistené odvody odstupného Mgr. Šíru), bolo 
prednostovi MsÚ a primátorke mesta predložené interné oznámenie (predtým bol 
vypracovaný návrh príkazného listu).  
    „ Interné oznámenie od JUDr. Márii Vozárovej, právnika Msú pre Ing. Serafínu 
Ostrihoňovú, primátorku mesta a Ing. Miroslava Šlosára, prednostu úradu. V Zlatých 
Moravciach dňa 11.2.2015. Na základe dnešného rokovania o výplate miezd 
a odstupného a ostatných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru zamestnancov 
mesta Zlaté Moravce za mesiac január 2015 si dovoľujem (tak ako som to urobila aj 
ústne) písomne upozorniť na riziká súvisiace s nevyplatením odstupného pre Mgr.  
Romana Šíru, na ktorého vyplatenie mu vznikol nárok na základe dodatku k pracovnej 
zmluve. Nevyplatenie odstupného by mohlo byť považované za splnenia zákonných 
skutočností za trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona 
v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza: Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby 
alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu 
zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na 
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal 
peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutné nepotreboval na zabezpečenie 
činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo 
vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, 
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Trestný zákon v § 86 uvádza, že Trestnosť 
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trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného 
podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť 
dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trestného činu.  Preto dávam do 
pozornosti aj v súvislosti s príkazným listom primátorky mesta zo dňa 11.2.2015, aby 
predmetné odstupné bolo predmetom ďalšieho riešenia a bolo vyplatené najneskôr do 60 
dní, pričom táto lehota sa v prípade nevyplatenia odstupného vo výplatnom termíne (t.j. 
12.1.2015) začne počítať od 13.1.2015. JUDr. Mária Vozárová, právnik mestského 
úradu.“ 
 
     Prednosta úradu povedal, že takéto dodatky sa za vedenia mesta Ing. Serafíny 
Ostrihoňovej nikdy nevyhotovovali . Vždy bolo v záujme mesta, aby to, čo je  nad rámec 
Zákonníka práce, bolo zakotvené v kolektívnej zmluve. Ak na to mesto nemá, podľa toho 
je potrebné sa aj správať. Momentálne keby to aj malo byť vyplatené, nevie z čoho.  
Mzdy zamestnancom nebolo možné vyplatiť, ešteže je ten kontokorentný úver. Mesto sa 
má správať disciplinovane. To nie sú len výplaty odstupného, ale aj neuhradené faktúry, 
ktoré neboli uhrádzané, aby bol čo najlepší schodok v rozpočte. Faktúry sa uhrádzali až 
v januári, lebo nebolo dostatočné množstvo financií na účte. Keby bola prítomná pani 
Ing. Szobiová, určite by k tomuto povedala viac ako doriešiť tento rozpočet, aby sa 
rozpočet na rok 2015 mohol čo najskôr prijať, aby sa netlačili tieto problémy ako balvan 
pred sebou. Zbierajú sa všetky podklady pre rozpočet. 
     Niektoré veci sa podarilo doriešiť, ako revízie – boli robené za nekresťanské ceny.  
Tieto veci už sú stopnuté, všetky revízie prechádzajú od Ing. Košúta, vedúceho oddelenia 
projektov - Ing. Horvátovi. Naďalej sa budú robiť verejné obstarávania. Verejnosť bude 
o všetkom oboznamovaná. 
     Každý mesiac chodia podielové dane. Vďaka tomu fungujú ostatné obce a mestá. 
Snahou vedenia Mestského úradu Zlaté Moravce bude hospodáriť tak, aby sa mohlo 
mesto  uchádzať o rôzne projekty z Európskej únie. Bol by som rád, keby sa vyjadril aj 
pán poslanec Šíra. Ďalšie veci, ktoré sa robili, na to treba aj dôkazy. Ak bude potrebné, 
bude prednosta Mestského úradu vypovedať aj orgánom činným v trestnom konaní. Ing. 
Šlosár poprosil pani primátorku, ak má záujem k tejto záležitosti vyjadriť sa p. Mgr. Šíra, 
nech sa vyjadrí. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila Mgr. Šíru, ak má záujem 
k tejto téme,  vyjadriť sa. 
 
Poslanec, Mgr. Roman Šíra – Pán prednosta mne udeliť slovo nemôže, len pani 
primátorka, to nie je v kompetencii prednostu. Pán prednosta si práve užil pätnásť minút 
slávy na doskách , ktoré znamenajú svet, keďže sme v divadelnej sále Mestského 
strediska kultúry a športu a vžil sa do roly umelca, ale nič nenechal na náhodu – na 
základe príkazu zvolal všetkých zamestnancov mesta. Ako si dobre spomína Mgr. Šíra – 
za posledné roky sa niečo podobné nestalo. Nevie, ako to bude so zaplatením nadčasov 
pracovníkov mestského úradu ,keď počíta, že už uplynula polovica pracovnej doby (od 
šestnástnej hodiny – ak je výpočet správny, už ubehla polovica pracovnej doby ). Kto 
bude v práci, keď budú čerpať náhradné voľná alebo ako im budú nadčasy preplatené?  
     Pán poslanec chcel  občanov informovať  (keďže táto problematika bola riešená aj na 
pracovnej porade), ale chcel byť adresný – „môj dodatok k pracovnej zmluve vznikol 
v auguste roku 2014. Robil som v tom čase prednostu mestského úradu. Všetci znalí 
dobre vedia, kto rieši pracovno-právne vzťahy. Je to výsostná kompetencia primátora 
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mesta – nikto iný túto kompetenciu nemá Bývalý primátor roky riadil a manažoval 
zahraničné firmy, mal iné ponímanie odmeňovania zamestnancov. Bol za mnou – o mne 
povedal, že počas dovolenky som chodil na všetky komisie, pracoval som nadčasy je to 
všetko možné prerátať – počas 20 mesiacov som vynechal 1 komisiu, sedával som v práci 
do nočných hodín, zastupoval som primátora aj počas víkendov“. 
     Bývalý primátor Mgr. Šírovi povedal, že ľudia, ktorí si to zaslúžia,  tých chcel oceniť 
– ich prácu. Pán poslanec, Mgr. Šíra,  bol na úrade 20 mesiacov. Bola to aj bežná prax za 
jeho predchodcov (nebudem ich menovať, tomu sa vyhnem) , keďže boli na úrade oveľa 
kratšie, predchádzajúci 4 mesiace (so štyrmi mesiacmi odstupného), ďalší predchádzajúci 
za 12 mesiacov vo funkcii prednostu dostal odstupné tak isto 6 mesiacov. Keď to Mgr. 
Šíra porovnal, bolo to štandardné.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala, že za čias jej pôsobenia 
vo funkcii primátorky to určite nebolo. 
 
Poslanec, Mgr. Roman Šíra – pokračoval odpoveďou „Nie“ – nevracal sa spätne do 
minulosti, riešil len posledné roky. Bol vo funkcii 20 mesiacov a keď dal na misku váh, 
že predchodca bol vo funkcii 12 mesiacov, dostal odstupné 6mesiacov. Mgr. Šíra za 20 
mesiacov práce vo funkcii tiež dostal odstupné 6 mesiacov, pripadalo mu to úplne 
štandardné. Poďakoval bývalému primátorovi, že takto ocenil jeho prácu. Nevedel, či 
bude kandidovať alebo zostane na úrade. Zákonný nárok vzniká však skončením 
pracovného pomeru – na vyplatenie odstupného. 
     2. januára 2015 zložil poslanecký sľub, tak skončil vo funkcii prednostu mestského 
úradu. Občania mu dali mandát, chcel ho využiť. Plynie 60-dňová lehota, to povedal pán 
prednosta  správne.“ Ja som si dodatok nevypracoval, nerobil, neriešil som to. Nestaral 
som sa, či má aj niekto druhý, ako podobný prejav vďaky. Bolo to na vedomí a svedomí 
bývalého primátora. Bolo to v jeho kompetencii.  Mrzí má, že túto problematiku otvára 
prednosta, je to v kompetencii pani primátorky. Nemôže to byť vyplatené v inom 
termíne, len po skončení pracovného pomeru – normálny zákonný nárok. Z mojej strany 
je to všetko, moje vyjadrenie je nemenné,  nič iné k tomu povedať neviem.“ –týmito 
slovami ukončil svoj názor pán poslanec Mgr. Šíra . 
 
Poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová -  Minulý rok sme jednali na kolektívnej 
zmluve, kde bolo dohodnuté, že pokiaľ pracovník odpracuje menej ako 2 roky, odstupné 
je vo výške 1 mesiaca. Je mi ľúto, že bývalý primátor takto rozhadzoval peniaze. Stále sa 
útočilo, že mesto Zlaté Moravce má málo peňazí. Zo škôlok a škôl boli prepúšťaní ľudia 
s minimálnymi mzdami. Ja som tiež išla od pána primátora –aj som bola spokojná, že 
odchádzam (na základe dohody a pracovala som 30 rokov). 
Bolo to nespravodlivé, že bývalý primátor rozhadzoval peniaze. Bolo to neseriózne. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila pani poslankyňu 
o vysvetlenie, lebo koluje informácia, že pri skladaní poslaneckého sľubu bola 
zamestnankyňou materskej školy a dodatočne prešla na kultúrne stredisko. 
 
Poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová – „ Moja práca v materskej škole mi bola 
poslaním. Veľmi ťažko sa mi odchádzalo. Prácu s deťmi som mala rada. Ako poslankyňa 
som dostala veľa hlasov od ľudí, rozhodla som sa odísť z materskej školy. Bola mi 
ponúknutá práca v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach p. 
Holubovou. Zašla som za pánom primátorom a z materskej školy som odišla bez 
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finančného nároku – odstupného. Poznám zákony a nemohla by som byť poslankyňou, 
keby som pracovala v materskej škole“. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová ukončila bod Rôzne a otvorila 
Diskusiu. 
 
 
K bodu 30/ 
Diskusia 
Pán poslanec  RNDr. Jozef Paluška – informoval, že niektorí občania, sledujúc dianie 
v meste sa ho pýtajú, prečo sa stále na spomínaný kontajner vypytuje a čo mu vadí na 
tom, že je umožnené „neporiadkumilovným“ občanom povynášať veľké množstvo 
odpadu na smetisko a tak skrášliť naše životné prostredie. Až na základe týchto otázok si 
uvedomil, že nie všetci majú dostatočne relevantné informácie, prečo sa o spomínaný 
problém tak zaujíma.  Kontajner viackrát stojaci pred odfoteným rodinným domom tam 
neslúžil na to, aby sa do neho vynášal odpad z mestských priestorov, ktorý rozfúkal 
vietor, či priniesla vysoká vody z potoka. Do týchto kontajnerov, ktoré tam stáli niekoľko 
dní, bol hádzaný odpad zo súkromných domov, patriacich súkromným osobám! Pokiaľ 
bežný, dane platiaci občan v tomto meste, teda veľká väčšina z nás, si potrebuje takýto 
kontajner objednať, tak si zaň musí aj riadne zaplatiť. Platí sa pravdepodobne za celkovú 
dobu pristavenia a za samotný odvoz. Že to nie je zrovna málo, to mu dá za pravdu 
každý, kto už takéto služby využil. Avšak pokiaľ sa takýto kontajner pristavuje pred 
určitú privilegovanú skupinu ľudí, ktorú sa všetci boja nazvať tak, ako sme ich všetci 
nazývali do roku 1989, začínajú sa diať čudné veci, okolo ktorých informácie sa 
získavajú veľmi ťažko. To, že niektorí neplatia za nájom, vieme už od pána Sendlaia, 
povereného riaditeľa Službytu. Že veľká časť neplatí za smeti, to je verejným 
tajomstvom. Že smeti rozhadzujú po širokom okolí najmä títo občania vie zdokladovať, 
ale to asi nikto rozporovať nebude. Takže  svojimi otázkami a upozorneniami chce 
dosiahnuť len to, aby na každého občana v tomto štáte, v tomto meste, platil zákon 
rovnako. Aby slušní a riadne dane platiaci občania nemuseli na túto skupinu ľudí neustále 
doplácať, pretože ak si náklady, ktoré vzniknú mestu nezaplatí objednávateľ, tak vážení 
občania, potom sa na tie náklady poskladáme všetci. No, všetci, okrem spomínanej 
skupiny ľudí, lebo tá aj tak väčšinou neplatí. Keď potom budú musieť poslanci zvýšiť 
dane za odpad, údržbu, či nájsť financie na ďalších a ďalších policajtov, kto bude ten zlý? 
K jadru tohto terajšieho príspevku upozorňujem občanov, že nadnesený problém sa môže 
zajtra rovnako týkať každého z nás. Na 2. mestskom zastupiteľstve bola premietaná 
fotografia, kde je v záhrade domu č. 70, patriacemu p. Rafaelovi v záhrade neskutočný 
odpad a špina. Pre nezainteresovaných občanov ešte raz prízvukuje, že na premietaných 
fotografiách sa nejedná o smetisko na Kalvárii, ale o dvor rodinného domu. Následne bol 
pristavený veľkoobjemový kontajner pred spomínaný dom. Stál tam 4-5 dní a potom 
v priebehu jedného dňa bol naplnený a aj odvezený. Ale ako už  pán poslanec RNDr. 
Paluška spomínal na 3. mestskom zastupiteľstve, kontajner bol plnený odpadom z iného 
domu, stojacieho asi o 200 m ďalej a neporiadok na spomínaných pozemkoch zostal 
naďalej. Takže chce poukázať svojim voličom v Chyzerovciach, je to vyše mesiaca, čo 
poukázal na problém od jeho fotografického zdokumentovania a k akej náprave, k akému 
riešeniu odvtedy došlo? K žiadnemu! Na ďalších fotografiách majiteľ tejto a priľahlej 
nemovitosti má naďalej na svojom dvore smetisko, ktoré je nezlúčiteľné s požiadavkami 
na kvalitu životného prostredia civilizovaných ľudí 21. storočia. Upozorňuje, že týmto 
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stavom neustále dochádza k vytváraniu vhodných podmienok pre rozmnožovanie 
a šírenie nebezpečných hlodavcov, ktorí vzápätí prenášajú rôzne infekčné ochorenia, 
( nedávny prípad žltačkovej epidémie), dochádza k rapídnemu znižovaniu komfortu 
života okolitých susedov, k zamoreniu spodných vôd a k celému radu negatívnych javov, 
ktoré nebude menovať. Ak by niekto celý problém aj napriek tomu chcel zľahčovať, tak 
by pán poslanec RNDr  Paluška zdokladoval ďalšími fotografiami, že okrem 
„neškodného“ bordelu je tam nakopený aj nebezpečný elektroodpad, o ktorom už snáď 
v dnešnej dobe nikto nepochybuje, že je životu nebezpečný. Majitelia takýchto domov 
musia byť nekompromisne braní na zodpovednosť a na vlastné nákladyby mali poľudštiť 
obývané prostredie primerane požiadavkám 21. storočia. Pán poslanec sa pýta, na koho 
sa občania Chyzeroviec, riadne platiaci dane tomuto mestu, tomuto štátu, môžu obrátiť, 
aby mohli žiť v čisto, nezamorenom a bezpečnom prostredí, ktorým Chyzerovne ešte 
donedávna boli. Aby mohli aj oni žiť tak, ako občania na Ďatelinisku, na Dlhej ulici, či 
na Viničnej? Kto im pomôže a náležite umravní vinníka, pretože ďalší pristavený 
kontajner, na ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou opäť poskladajú občania, problém 
porieši len krátkodobo. Bez tvrdých represií a postihov voči zodpovedným, o pár týždňov 
opäť budeme tam, kde sme boli a bude po opakovaných sťažnostiach opäť len 
pristavovať ďalší a ďalší kontajner – v tom lepšom prípade). Na záver svojho diskusného 
príspevku položil pán poslanec RNDr. Paluška otázku:“ Má niekto odvahu začať bojovať, 
ale naozaj a účinne, s týmito znečisťovateľmi životného prostredia? Páky na to máte, 
treba ešte chuť“. 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  nakoľko dostala informáciu, že 
k diskusnému príspevku RNDr. Palušku chcú reagovať dvaja občania, poprosila 
o hlasovnie poslancov, kto je: 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Ivanovičová, Klučiar, 
             Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík,  Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Esterková) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Klučiar, 
                               Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
                                Vicianová, Esterková) 
 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová udelila slovo občanom, ktorí chceli 
reagovať na slová pána poslanca  RNDr. Palušku. 
 
Pán Minár – uviedol, že je pracovníkom polície SR, kde pracuje už 23 rokov. Venuje sa 
problematike rómskej komunity. Veľmi rád sa stretne s pánom poslancom a pomôže 
riešiť problematiku neprispôsobivých občanov. Zo svojej praxe však vie, že aj medzi 
týmito našimi občanmi sú aj takí, ktorí sa chcú začleniť do spoločnosti. Veľmi záslužnú 
prácu vykonáva aj pracovníčka komunitného centra, ktorá má veľmi dobrý prehľad 
o týchto občanoch. 
 
Zuzana Blaháková – pracuje ako terénna sociálna pracovníčka a tiež sa vyjadrila 
k diskusnému príspevku RNDr. Palušku.  Informovala, že sa musí nájsť spoločná cesta, 
ako vyriešiť  tieto problémy, nielen poukazovať na ne.   



49 
 

 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová -  poďakovala za názory občanov a opäť 
požiadala o hlasovanie , nakoľko pán poslanec RNDr. Paluška informoval, že chce 
reagovať ďalší občan. Primátorka mesta dala hlasovať o udelenie slova MUDr. Sýkorovi: 
Za: 10 ( Adamec, Balážová, Dvonč, Holub, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, 
             Vicianová) 
Proti 2 ( Cimmermann, Šíra) 
Zdržali sa: 2 ( Ivanovičová, Uhrinová) 
Nehlasoval: 1 (Esterková, Husár) 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Dvonč, Holub, Klučiar, Madola, Paluška, Šíra, 
                              Petrovič, Švajčík, Vicianová, Cimmermann, Ivanovičová, Husár, 
                              Uhrinová, Esterková) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  udelila slovo MUDr. Sýkorovi. 
 
MUDr. Sýkora – výchova týchto spoluobčanov je veľmi zložitá. Žiaľ, vo väčšine 
prípadov sa jedná o ľudí, ktorí po krátkej práci  si vybavujú práceneschopnosť, čo 
zdôvodnil aj zo svojej lekárskej praxe.  Väčšina z nich nemá záujem sa učiť. 
 
Pán poslanec, Ing. Ján Adamec -  nechce rasovú nenávisť, ale chce, aby všetci občania 
boli rovnocenní.  Nech sa zbytočne nevyhadzujú peniaze daňových poplatníkov a treba 
podporiť občanov, ktorí sa o niečo snažia. 
 
Pán poslanec MVDr. Paluška – má niekedy pocit, že na pomoc občanom rómskej 
komunity sú výdavky nášho mesta zbytočné. Poprosil o premietnutie fotografií, ktorými 
poukazoval na neporiadok okolo domov. Cíti sa byť nepriamo obvinený,  že spomína 
tieto problémy, ale skutočne nevie ako napomôcť vyriešiť  tento dlhotrvajúci problém 
neporiadku a smetí okolo rodinných domov.  
 
Pán poslanec Ing. Švajčík – poďakoval pánovi Minátori za podanie pomocnej ruky pri 
riešení problémov s rómskou komunitou.  
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová  - poprosila o hlasovanie o udelenie 
slova pani Blahákovej – terénnej sociálnej pracovníčke. Dale hlasovať, kto je: 
Za: 13 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Ivanovičová, Klučiar, 
             Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 (Uhrinová, Esterková, Šíra) 
 
 
Prezentovaní: 16 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Holub, Husár, Klučiar, 
                               Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová, Šíra, 
                               Esterková, Uhrinová) 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová udelila slovo pani Blahákovej. 
 
Pani Blaháková – informovala pána poslanca RVDr. Palušku, že nepracuje len pre 



50 
 

Rómov a vyprosuje si poznámku o zbytočnosti jej pracovného miesta na Mestskom 
úrade. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – informovala prítomných, že pred pár 
dňami sa zúčastnila prednášky o rómskej problematike, kde prednášajúci profesor na 
veľmi vysokej úrovni prednášal tieto otázky, týkajúce sa spolužitia s rómskou komunitou. 
 
Pán poslanec PaedDr. Husár – pozval všetkých poslancov do školy, kde chodia na obed 
aj cigánske deti. Oboznámil prítomných o slušnom správaní a chovaní týchto žiakov. 
Verí, že výchovou a príkladom sa môžu dosiahnuť dobré výsledky. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová sa spýtala, či ešte má záujem niekto 
vystúpiť v diskusii. Nikto sa nehlásil, tak pristúpila k ďalšiemu bodu rokovania. 
  
 
 
K bodu 31 / 
Interpelácie poslancov 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala tých poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby  sa prihlásili o slovo.  
 
Pani poslankyňa JUDr., Pharm Dr. Ivona Vicianová – v rámci bodu interpelácie 
položila tri otázky – dve riaditeľovi Technických služieb, pánovi Branislavovi Vargovi 
a jednu vedúcemu oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, Bc. Nociarovi. 

1. Koncom minulého volebného obdobia, presne dňa 05.09.2014 napísal občan 
Andrej Nízl na Mesto Zlaté Moravce žiadosť o zapojenie svetelného bodu, ktorý 
bude osvetľovať príjazdovú cestu pre bytový dom číslo 7 a 8 na Tekovskej ulici. 
Žiadosť podpísalo 17 občanov a bola z mesta postúpená na Technické služby. 
Pani poslankyňa sa chce spýtať pána riaditeľa Technických služieb, v akom štádiu 
riešenia sa táto žiadosť momentálne nachádza. 

2. Dňa 24.02.2015 dostala list od pani Grznárovej Marty z Vajanského ulice č. 35, 
v ktorom ju žiada, cituje: „aby som na mestskom zastupiteľstve predniesla návrh 
na jarné a jesenné upratovanie, aby boli dané veľkoobjemové kontajnery, lebo 
štyri roky bol zvážaný iba zelený odpad. Ostatné nám len zostáva  a skladujeme 
to. Sme dôchodcovia, čo nemáme autá zaviesť to na smetisko“. Pani poslankyňa 
chce poprosiť pána riaditeľa Technických služieb, aby na túto požiadavku 
občianky odpovedal, či budú na jarné a jesenné upratovanie rozmiestnené 
veľkoobjemové kontajnery aj na iný ako zelený odpad tak, ako to bolo zvykom 
pred viac ako štyrmi rokmi. 

3. Dňa 23.02.2015 požiadal o pomoc MUDr. Sýkora. Má na meste dlhodobo 
neriešenú žiadosť, v nej žiada posunúť hranicu intravilánu mesta tak, aby sa 
v ňom nachádzali aj jeho dom, aj jeho záhrada, pretože momentálne má dom 
v intraviláne a záhradu v extraviláne mesta. Žiadosť má podanú od 16.05.2007 
ako vrátenie časti pozemkov záhrad na Palárikovej ulici do intravilánu parcely č. 
4074/1 a č.p. 4074/3. Takýto problém tam majú viacerí vlastníci, je ich okolo 17. 

 
Pani poslankyňa chce poprosiť vedúceho oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej 
činnosti, Bc. Nociara, aby jej odpovedal, či takúto žiadosť evidujú a či tento problém 
budú riešiť v dodatku č. 8 alebo v novom územnom pláne mesta. Pani poslankyňa prosí 
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o písomné odpovede na tieto otázky do 30. dní na adresu trvalého bydliska. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová –spýtala sa poslancov, či môže dať 
súhlas na udelenie slova vedúcim oddelení na Mestskom úrade a riaditeľom  jednotlivých 
mestských podnikov  bez toho, aby dala hlasovať. Bol daný súhlas všetkých poslancov. 
 
 
Bc. Nociar –Žiadosť pána Dr. Sýkoru je rozpracovaná, vysvetľoval som mu to 
niekoľkokrát. Je to zaradené v územnom pláne.   
 
Branislav Varga -  písomne zodpovie na otázky pani poslankyne. 
 
Pán poslanec PaedDr. Husár – chcel upozorniť, že tesne pred voľbami podpísal bývalý 
primátor nájomnú zmluvu na 3-izbový byt, ktorá je ale podľa pána poslanca neplatná, 
nakoľko bola uzavretá na obdobie od 15.11.2015 do 30.06.2015. Podobne bola podpísaná 
po voľbách aj zmluva na prenájom bytu na dobu neurčitú. 
 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – postupuje  tieto doklady pánovi 
prednosti, Ing. Miroslavovi Šlosárovi. 
 
Pán poslanec, Ing. Švajčík – v súlade s článkom 13. rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dovoľuje si podať nasledujúcu interpeláciu pre 
Branislava Vargu, povereného riadením Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
a Mesto Zlaté  Moravce, zastúpené primátorkou mesta, Ing. Serafínou Ostrihoňovou. Na 
základe informácií od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú 
miesto podnikania v našom meste, má informáciu, že niektorí podnikatelia si neplnia 
oznamovaciu povinnosť nahlásiť svoju prevádzku alebo miesto podnikania a takýmto 
spôsobom sa vyhýbajú poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa 
jeho informácií môže ísť aj o desiatky prípadov nesplnenia si povinnosti voči mestu. Len 
pre znázornenie v zmysle aktuálneho VZN mesta Zlaté. Moravce v prípade používania 
zbernej nádoby s objemom 1100 l pri frekvencii odvozu 1 x do týždňa,  zaplatí 
podnikateľ alebo právnická osoba poplatok cca 472 Eur ročne, samozrejme je dôležitý 
objem zbernej nádoby a frekvencia odvozov. Z uvedeného dôvodu si myslí že pokiaľ sú 
tieto informácie o neplnení oznamovacej povinnosti pravdivé, mesto Zlaté Moravce 
prichádza o stovky, možno aj tisíce eur mesačne. Z vyššie uvedeného vyplývajú 
nasledovné otázky:  

- Aktualizuje mesto Zlaté Moravce zoznam prevádzok podnikateľov len na základe 
vlastného oznámenia podnikateľa, alebo túto skutočnosť preveruje aj mesto? Ak 
áno, ako často? 

- Ak áno, majú v súčasnosti uzatvorenú dohodu o podmienkach vývozu 
a skladovaní komunálneho odpadu s Technickými službami mesta všetci 
podnikatelia a právnické osoby, ktorí sú povinní v zmysle zákona NR SR č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
...?  Ak nie, žiada o informáciu, ktorí túto dohodu v rámci zákonnej lehoty 
s mestským podnikom Technické služby mesta neuzatvorili. 

- Pokryje príjem Mesta z poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
náklady, súvisiace so zabezpečením zberných nádob a na zabezpečenie činnosti 
nakladania s komunálnymi odpadmi v našom meste? 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – poprosila o riešenie pána riaditeľa 
Technických služieb, pána Branislava Vargu v súčinnosti s pánom prednostom 
Mestského úradu, Ing. Šlosárom. Následne primátorka mesta ukončila tento bod 
rokovania a prešla k ďalšiemu bodu rokovania. 
 
 
K  bodu 32/ 
Schválenie uznesenia 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová – požiadala predsedu návrhovej komisie, 
aby podal stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 
 
Poslankyňa JUDr. Pharm Dr. Ivona Vicianová – uviedla, že ako predsedníčka 
návrhovej komisie konštatuje, že počas rokovania na 4. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, konaného dňa 26.02.2015, poslanci hlasovali o uzneseniach, ktoré boli 
premietané a schvaľované podľa platného rokovacieho poriadku. Poslanci schválili 
všetky uznesenia, okrem „Návrhu na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-
in na pozemkoch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely registra „E“ číslo 5134/2 
a 5135/2 v k.ú. Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Schválené uznesenia: 

Uznesenie č. 41 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že  Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 4. zasadnutí MZ 
konaného dňa 26.02.2015 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 42/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
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Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna a p. poslanca JUDr. 
Pavla Dvonča 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
                                                      Uznesenie č. 43/2015 
 
                 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Pharm. JUDr. Ivonu Vicianovú 
za členov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú  a p. poslanca Ing. Jána Adamca 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
 

 
                                                              Ing. Serafína Ostrihoňová 

                                                         primátorka mesta 
 

                                                            Ing. Miroslav Šlosár 
                                                              prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 44/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
 
p r e r o k o v a l o 
 
program zasadnutia 4. MZ 
s ch v a ľ u j e  
 
program zasadnutia 4. MZ s nasledujúcimi 

- Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu č. 14 
pôvodného programu „Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby v súčasnosti 
využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   Zlatých 
Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a), b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.6-4MZ-2015)“ 

- Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Informácia 
o energetickom zhodnocovaní plastov“ ako bod č.10 

- Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodu „Návrh na 
zvolanie verejného zhromaždenia Mesta Zlaté Moravce ohľadom informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov“ ako bod č. 11 

- Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na 
začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami“ ako bod č.12 

- Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami“ ako bod č.13 

- Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na 
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce“ ako bod č.14 

- Návrh p. poslankyne  PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu „Návrh na 
zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016“ ako bod č. 15 

- Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu „Návrh na 
zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016“ ako bod č. 16 

- Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodu „Návrh na 
schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - 
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce – 40bj - NNk )“ ako 
bod č. 27 

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015                      
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                                                                                      Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                              primátorka mesta 
 
                                                                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                            prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 45/2015 
zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o investičnom zámere Energetické zhodnocovanie plastov v Zl. 
Moravciach 
Mestské  zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26.02 2015 
p r e r o k o v a l o 
Informáciu o investičnom zámere  Energetické zhodnocovanie  plastov v Zl. Moravciach 
s ch v a ľ u j e  
že Mestské zastupiteľstvo je zásadne proti realizácii zámeru „Energetické zhodnocovanie 
plastov v Zlatých Moravciach“ respektíve proti  „Energetickému zhodnocovaniu 
produktov katalytickej depolymerizácie“  na území mesta Zlaté Moravce.   
Mestské zastupiteľstvo nebude podporovať budovanie nových zariadení na energetické 
zhodnocovanie  odpadov a palív, a tiež nebude podporovať budovanie kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektriny a tepla na komerčné účely. 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                   Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č.46 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií 
o energetickom zhodnocovaní plastov 
z v o l á v a  
verejné zhromaždenie obyvateľov obce ohľadne Informácií o energetickom 
zhodnocovaní plastov. Termín 24.03.2015 o 16:00 hod. Miesto: Mestské stredisko 
kultúry a športu v Zlatých Moravciach, divadelná sála. 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
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                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
 
                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                            prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 47/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté 
Moravce so širšími väzbami 
s c h v a ľ u j e 
začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami 
 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                           prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie č. 48 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so 
širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími 
väzbami 
s c h v a ľ u j e 
schválenie finančných prostriedkov v sume 10 000 EUR bez DPH na vypracovanie 
Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
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V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
                                                                                                       Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                            prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 49/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
s c h v a ľ u j e 
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                           prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 50/2015 
zo 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26. 2. 2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s c h v a ľ u j e  
žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté 
Moravce do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky 
prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 
bude zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že súkromná materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej 
materskej školy z vlastných zdrojov. 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
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                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                   Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 51/2015 
zo 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26.2.2015 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 
s c h v a ľ u j e  
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Zlaté Moravce, Andreja Kmeťa 4/A, 953 01 
Zlaté Moravce o zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
s ú h l a s í 
so zaradením neštátnej Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, 953 01 Zlaté Moravce do 
siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky 
prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 
bude zabezpečovať zriaďovateľ neštátnej materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že neštátna materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ tejto materskej 
školy z vlastných zdrojov. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
 
                            Ing. Serafína Ostrihoňová 
                           primátorka mesta 
 

                                                                                    Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 52/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
v o l í  
predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
 
1.Komisia finančná 
   predseda komisie : PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
 
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
   predseda komisie : Mgr. Denisa Uhrinová 
    
3.Komisia školstva, kultúry a športu 
   predseda komisie : JUDr. Pavel Dvonč 
 
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
   predseda komisie : Mgr. Michal Cimmermann 
   
5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP 
   predseda komisie : MVDr. Marta Balážová 
 
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
   predseda komisie : Ing. Karol Švajčík 
 
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a  vojenských záležitostí 
   predseda komisie : Ivan Madola 
 
 8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
   predseda komisie : PaedDr. Dušan Husár 
 
                                       

V  Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 
                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 53/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Schválenie zverenia majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Vodný futbal“  do   správy príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033  nasledovný majetok 
mesta: 
Vodný futbal 

- obstarávacia cena     900,00 eur 
- oprávky k 28. 02. 2015       65,00 eur 
- zostatková cena k 28. 02. 2015     835,00 eur 

 
V  Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
                                   Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 
                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Uznesenie č. 54/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce, m. p., Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom 
cintoríne m. č.  Chyzerovce“  do   správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. 
p., Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. p., 
Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 31410529  nasledovný majetok mesta: 
 
Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom cintoríne m. č. Chyzerovce, 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 3787/4 v k. ú. Zlaté Moravce podľa GP 21/2014 
vyhotoviteľa GEO-PRE, s.r.o. Nitra s: 

- obstarávacou cenou:     3 298,80 eur 
- oprávkami k 28. 02. 2015:           42,00 eur 
- zostatkovou cenou k 28. 02. 2015:   3 256,80  eur 
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V  Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
 
                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 
 
                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 55 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na zverenie majetku mesta „Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej 
škole Mojmírova Zlaté Moravce“ do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce, IČO: 37865056  nasledovný majetok mesta: 
Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej škole Mojmírova Zlaté Moravce, 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/6, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté 
Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra 
v Zlatých Moravciach s: 
 

- obstarávacou cenou:    13 363,30 eur 
- oprávkami k 28. 02. 2015:         224,00 eur 
- zostatkovou cenou k 28. 02. 2015: 13 139,30 eur 

 
V  Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015 
 
                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                  primátorka mesta 
 
                                         Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                             prednosta MsÚ 
                                                                
                                                                                      
 

Uznesenie č. 56/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
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konaného dňa   26.02.2015 
 

 
Návrh na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 (H1), na 1. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26.02.2015 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na  schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 
(H1), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in,  

- pre  Zuzanu Vojtasovicsovú  
- za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 € 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona 

č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu.  
s ch v a ľ u j e  
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   
trojizbového bytu č.13 (H1), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých 
Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in, 

- pre  Zuzanu Vojtasovicsovú   
- za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 € 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona 

č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu.  
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť podklady 
pre vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce. 

 
V Zlatých Moravciach dňa 26.02.2015 
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                                                                                           Ing. Serafína Ostrihoňová 

                                                                     primátorka mesta 
 
 

                                                                                              Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 57/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
 

 
Návrh na  schválenie prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely 
registra „C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 druh pozemku vodná plocha, pre Markusa 
Geletu a manž. Tatianu Geletovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších 
predpisov. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa 
26. 02. 2015 
 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce -  mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C“ číslo 
4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa geometrického 
plánu č. 77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený OÚ Zlaté 
Moravce katastrálnym odborom 28.11.2014  
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2, čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s 
navrhovaným dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € 
a nasledujúce dva mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
bude podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám 
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery.  
 
s ch v a ľ u j e  
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3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce - mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra 
„C“ číslo 4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa 
geometrického plánu č. 77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený 
OÚ Zlaté Moravce katastrálnym odborom 28.11.2014   
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2 , čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s  
dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € a nasledujúce 
dva mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až 
po zaplatení celej kúpnej ceny. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám 
registra „C“ číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery.  
 

 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh  
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
  

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 26. 02. 2015 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Serafína Ostrihoňová 

                                                                           primátorka mesta 
 

 
                                                                                              Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Uznesenie č.    58 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26. 02. 2015 
 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach kancelárie 
č. 111   
pre Združenie   slovenských  hľuzovkárov,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.   
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytové 
priestory o celkovej výmere 22,38 m² (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m²  + ostatné nebytové 
priestory o výmere 3,83 m²), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti  –  stavba súpisné číslo 1330 
(administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach (1. poschodie) 
postavenej  na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 1129/2, zapísanej na OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
pre   Združenie   slovenských  hľuzovkárov,  zastúpené predsedom združenia Petrom 
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 42371902  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015  do 31.12.2015  za  nájomné  v zmysle  
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov  -  článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové 
priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce  
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo 
šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov – 1,00 
€/rok“ s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom 
nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia  
- využitie  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  
 
s c h v a ľ u j e 
 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- nebytové priestory o celkovej výmere 22,38 m² (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m²  + ostatné 
nebytové priestory o výmere 3,83 m²), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti  –  stavba súpisné 
číslo 1330 (administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach (1. 
poschodie) postavenej  na pozemku - parcela KN reg. „C“, č. parcely 1129/2, zapísanej na 
OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV 
č. 3453 
pre   Združenie   slovenských  hľuzovkárov,  zastúpené predsedom združenia Petrom 
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 42371902  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015  do 31.12.2015  za  nájomné  v zmysle  
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov  -  článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové 
priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce  
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo 
šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov – 1,00 
€/rok“ s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom 
nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia  
- využitie  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce   
 



66 
 

u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                            prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č.     59 /2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26. 02. 2015 
 
 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájmu 
časti nebytového priestoru v Župnom dome - bývalej kaplnky v Župnom dome 
o rozlohe 50 m2       a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 60 m2 - v stavbe súpisné číslo 
2391  postavenej na parcele KN registra „C“ číslo 658/2 o celkovej výmere 815 m2 v k. 
ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce - z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre H.K.Gastro s.r.o., so sídlom SNP 52, 
965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, zastúpenú konateľom Petrom Šimonom za 
nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov od 01.04.2015 do 31.03.2025 za podmienky 
opravy priestorov nájomníkom na ich náklady bez ich preplatenia mestom 
s vydokladovaním finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou 
podmienkou je navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým 
úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 - využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – neudržiavaný priestor bez 
energií 
 - vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro 
s.r.o. 
 
s c h v a ľ u j e 
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3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nebytového priestoru v Župnom dome 
– 
bývalej kaplnky v Župnom dome o rozlohe 50 m2 a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 
60 m2 - v stavbe súpisné číslo 2391  postavenej na parcele KN registra „C“ číslo 658/2 
o celkovej výmere 815 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce - z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 
H.K.Gastro s.r.o., so sídlom SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, 
zastúpenú konateľom Petrom Šimonom za nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov 
od 01.04.2015 do 31.03.2025 za podmienky opravy priestorov nájomníkom na ich 
náklady bez ich preplatenia mestom s vydokladovaním finančného investovania 
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % 
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN 
mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
 - využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – neudržiavaný priestor bez 
energií 
 - vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro 
s.r.o. 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                            prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 60/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
 
 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku – záhradky č. 7 nachádzajúcej sa na 
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Nitrianskej ulici pre Ivana Madolu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej ulici - 
prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 3164/20 
v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  za 
podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu,  
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery.  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom  pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej 
ulici - prenájom záhradky č. 7  o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C“ číslo 
3164/20 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce  
za podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi  
- pre Ivana Madolu, Nitrianska 6, 953 01 Zlaté Moravce, 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho 
nájomcu  na dobu  od 01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu 
stromov a viniča) 
- pozemok malej výmery 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
 
 



69 
 

                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                            prednosta MsÚ 
 
 
 

Uznesenie č. 61/2015 
z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 26.02.2015 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení vecných 
bremien  - Západoslovenská Distribučná, a.s. 

(stavba „Zlaté Moravce – 40bj - NNk “) 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa 
26.02.2015 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava  za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so 
stavbou „Zlaté Moravce – 40bj - NNk “ a vo veci súhlasu so zriadením vecných 
bremien odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii 
stavby spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí 
prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb 
a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce – 40bj - NNk“ a vo veci súhlasu so 
zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po 
realizácii stavby spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., predmetom ktorých 
budú vecné bremená  spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka 
budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických 
zariadení podľa  § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo 
elektroenergetických zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce 
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a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté 
Moravce, zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
 -  parcela KN registra „C“ číslo 2601/1 o výmere 22718 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria 
-  parcela KN registra „C“ číslo 1107/1 o výmere 1687 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
a zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5619 o výmere 506 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
-  parcela KN registra „E“ číslo 5689 o výmere 4787 m2 , druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
u  k  l  a  d  á 
 

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť 
pripravenie   zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení  vecných bremien   podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien na podpis 

 
s p l n o m o c ň u j e  
 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy o budúcej zmluve  o  zriadení  
vecných bremien   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

 
V Zlatých Moravciach   dňa   26.02.2015 
                              Ing.  Serafína Ostrihoňová 
                  primátorka mesta 
 
                                                                                                   Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 

Uznesenie č. 62/2015 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   26.02.2015 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí konanom dňa 26. 
02. 2015  
p r e r o k o v a l o 
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako  zástupcu primátorky Mesta Zlaté 
Moravce 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté 
Moravce 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  26. 02. 2015 
 
                                                                                                     Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                           primátorka mesta 
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                                                                                                        Ing. Miroslav Šlosár 
                                                                                                           prednosta MsÚ 
 

 
 
 
K bodu 33/ 
Záver 
Primátorka  mesta Ing. Serafína Ostrihoňová – poďakovala všetkým prítomným, 
prednostovi MsÚ, poslancom, poslankyniam, všetkým kolegom z Mestského úradu, 
všetkým Zlatomoravčanom za účasť na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na záver 
ukončila rokovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva a popriala všetkým krásnu dobrú 
noc. 
 
    
Zapísala:     
                .............................. 
                 Ingrid Streďánska                                          
 
 
  
                                                                                                                        
......................................................            ....................................................                             
Ing. Serafína Ostrihoňová                                                          Ing. Miroslav Šlosár 
        primátorka mesta                                                          prednosta MsÚ 
             
                                                                                                                                
 
 
 
 
................................................                                  ....................................................... 
   Mgr. Michal Cimmermann                                                   JUDr. Pavel Dvonč                
       overovateľ zápisnice                                                        overovateľ zápisnice 
   



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

Prezenčná listina 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 26. februára 2015 

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátorka mesta: 
Ing. Serafína Ostrihoňová ············································· 

Prednosta MsÚ: 
Ing. Miroslav Šlosár ........... V.4..ď.1]( ... ...... . 
Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová Pfv - OSPQA Ufi Dl IU f fJ,f ~ 

·············································· 

Poslanci MZ: 
/ -. .-

1. Ing. Ján Adamec 
/ ············································· 

2. MVDr. Marta Balážová J~i ····················_; ······················· 
-

3. MUDr. Oto Balco OS PRAU ~DL 10::/., ·7 
············································ 

4. Mgr. Michal Cimmermann 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 
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7. Ing. Marek Holub 

8. PaedDr. Dušan Husár 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
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10. Vladimír Klučiar 

11. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 

16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 
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Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč ··············· ······························· 

JUDr. Ing. Martin Cimrák ······~················· 

Simona Holubová 

........... ~~.~\ . . t .................. . 
!Í.?c1 '_ ········; „„ ... ~ ............................ . 

.. „ ........ ~ ............... „ ........ . 
UvJ 

Branislav Varga 

Ing. Ľubomír Gábriš 

Mgr. Peter Sendlai 

.............................................. 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. Michal Borkovič ............ , ·s··;;yr······ 
........ ......... l ............ . Ing. Miroslav Košút 

Ing. Renáta Kordošová ........................... ·;1· .... 

Mgr. Katarína Nociarová 
l> ,<JJ' ./ 
~ : .. / !P~A:l.<::. -::~ ...... . . 

Mgr. Lenka Herdová .................................. 

Mgr. Jana Dudášová 
·····§~·····/ ················ 

··· · ·····~··········· · ······ Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 
-<} - -
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Viera Sykorová 
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Ivana Homolová ....... ......... ..... .. ........... 



Mgr. Eva Bieliková 1 .~ .. ~ .................... 

Zuzana Šalingová .................................. 

Mgr. Jozef Zlatňanský .................................. 

Gejza Hlavatý 

H.ú.rL .. )!-WA ... -iJ .~~~1!. ~. ?.~ ť/ 
........ 'ii '·_·'/ ................ „. 

ij·-c· ................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 



berie na vedomie 
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté 
Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 26. 02. 2015 

K bodu 33/ 
Záver 

lng. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všetkým prítomným, 
prednostovi MsÚ, poslancom, poslankyniam, všetkým kolegom z Mestského úradu, 
všetkým Zlatomoravčanom za účasť na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na záver 
ukončila rokovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva a popriala všetkým krásnu dobrú 
noc. 

Zapísala: 

Ingrid Streďánska 

,;:---_. 

c~~ .. 1;_;_.h_ 
Ing. Serafina Ostrihoňová 

primátorka mesta 

J ' / 
t/'{/~ 

••••• „ ••••••••••••••• • •••••. .!··············· ······ 
Mgr. Micha~Cimmermann 

overova~ľ zápisnice 
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Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

I 
~) 
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•• „ •••••••• , ••••••••••• •• •••••• • ••••••••••••••••••••••• 

1 

;, JUDr. Pavel Dvonč 
overovateľ zápisnice 


