'

Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zápisnica
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 22. februára 20 1 8 o 1 6.00 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Ospravedlnení: Mgr. Ing. Karol Švajčík, RNDr. Jozef Paluška, PaedDr. Ida
Ďurčeková
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 -34MZ-20 1 8)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
1 O. Vystúpenia občanov
1 1 . Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
. ./20 1 8 , o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-34MZ-20 1 8)
12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
. ./20 1 8, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3 -34MZ20 1 8)
1 3 . Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 7 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-34MZ-20 1 8)
14. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s maj etkom Mesta Zlaté
Moravce dodatkom č. 2 (mat. č.5 -34MZ-20 1 8)
1 5 . Návrh na schválenie „Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté
Moravce" (mat. č.6-34MZ-20 1 8)
1 6. Návrh na schválenie uznesenia v nasledujúcom znení: „Súhlas, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán
mesta Z laté Moravce" potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí
dotácie" (mat. č.7-34MZ-20 1 8)
1 7 . Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na projekt „Územnoplánovacia
dokumentácia Mesta Zlaté Moravce" (mat. č. 8-34MZ-20 1 8)
1 8 . Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 8 (mat. č.9-34MZ-20 1 8)
1 9 . Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/20 1 8 (mat. č. 1 0-34MZ-2 0 1 8)
„

„

1

20. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na
rok 20 1 8 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu
v rozpočtových organizáciách mesta na rok 20 1 8 (mat. č. l 1 -34MZ-20 1 8)
2 1 . Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 7 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 36/20 1 7 na základe
účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 1 2-34MZ-20 1 8)
22 . Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry S lovenskej republiky na proj ekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa
Migazziovcov v Zlatých Moravciach" (mat. č. 1 3 -34MZ-20 1 8)
23 . Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia na projekt „Podpora triedeného zberu
v meste Zlaté Moravce" (mat. č. 1 4-34MZ-20 1 8)
24 . Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na proj ekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste
Zlaté Moravce osvetlením priechodov 20 1 8" (mat. č. 1 5-34MZ-20 1 8)
25. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 26825/2005 -44 1 na proj ekt „Modernizácia
budovy Daňového úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa" (mat. č. 1 63 4MZ-20 1 8)
26. Návrh na schválenie spôsobu prenáj mu hnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže - na užívanie stÍpov verejného osvetlenia za účelom
umiestnenia informačných, reklamných, a propagačných zariadení (mat. č. 1 734MZ-20 1 8)
27. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre
manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovú - z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č. 1 8-34MZ-20 1 8)
28. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. na preložku verejnej kanalizácie na Ulici 1 . mája
v Zlatých Moravciach (mat. č. l 9-34MZ-20 1 8)
29. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - pozemku na Čiernej Doline v Zlatých Moravciach pre manželov
Ing. Juraja Š ilhavíka a Veroniku Šilhavíkovú - z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.20-34MZ-20 1 8)
30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - poľnohospodárskeho pozemku v Zlatých Moravciach pre
poľnohospodárske družstvo Neverice - z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.2 1 -34MZ-20 1 8)
3 1 . Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Prílepy vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce, pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.22-34MZ-20 1 8)
32. Návrh na schválenie prenáj mu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.
58-60 na ulici 1 .mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.23-34MZ-20 1 8)
3 3 . Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Martu Riškovú
KADERNÍCKY SALÓN MARTA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.24-34MZ-20 1 8)
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34. Návrh na opravu uznesenia č. 7 1 5/20 1 7 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ
v Zlatých Moravciach konaného dňa 2 8 . 09.20 1 7, ktorým sa schválil spôsob
prevodu mestského bytu č. 1 6 na Tekovskej ulici č. 5 1 , podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku
Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-34MZ-20 1 8)
3 5 . Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 1 6 na Tekovskej ulici č. 5 1 ,
podielu
na
spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach
domu
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.26-34MZ-20 1 8)
36. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
GRYF media, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č .27-34MZ20 1 8)
37. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
I S PA, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-34MZ-20 1 8)
3 8 . Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.29-34MZ-20 1 8)
3 9 . Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č . 3 0-34MZ-20 1 8)
40. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7 (mat. č.3 l -34MZ-20 1 8)
4 1 . Plán kontrol na rok 20 1 8 (mat. č. 32-34MZ-20 1 8)
42 . Rôzne
43 . D iskusia
44 . Interpelácie poslancov
45 . Schválenie uznesenia
46. Záver

K bodu 11
Otvorenie a procedurálne veci
privítal všetkých prítomných občanov mesta
Zlaté Moravce, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, všetkých riaditeľov
mestských podnikov, riaditeľov ZŠ a MŠ, vedúcich pracovníkov Mestského úradu
a otvoril 3 4 . rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár

-

K bodu 2/
Určenie zapisovatel'ky
Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár uviedol, že za zapisovateľku na 34. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. februára 20 1 8 určuje Denisu Hlavatú.
-

K bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice
uviedol, že za overovateľov zápisnice z 34.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22. februára 20 1 8 určuje poslankyňu MVDr.
Martu Balážovú a poslanca MUDr. Ota Balca.

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár
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-

K bodu 4/
Informácia o účasti poslancov.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal Mgr. Horváta o presnú informáciu
k účasti poslancov na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
-

Mgr. Horvát uviedol, že ospravedlnení sú poslanec Mgr. Ing. Karol Švajčík, poslanec
RNDr. Jozef Paluška je práceneschopný. V rokovacej miestnosti nie sú zatiaľ prítomní
poslankyňa PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, poslankyňa PaedDr. Ida Ďurčeková
a poslanec Ing. Ján Adamec.
Ostatní poslanci sú prítomní v rokovacej miestnosti .

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že je príto mná nadpolovičná
väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu 5/
Schválenie návrhovej komisie.
Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - uviedol, že za členov návrhovej komisie
navrhuj e :
z a predsedu : poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
za členov : poslanca Mgr. Romana Šíru a poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár
požiadal poslancov MsZ hlasovať za
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí:
za predsedu : poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
za členov: poslanca Mgr. Romana Šíru a poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - sa opýtal , kto je :
Za: 12 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco, Tomajko,
Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola)
Proti: O
Zdržali sa:O
Prezentovaní: 12 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,
Tomaj ko, Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 6/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
uviedol, že návrh programu zasadnutia
Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár
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-

Požiadal 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.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár odovzdal slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej .
podala poslanecký návrh, ktorý vyplynul z rokovania Komisie
sociálnej , zdravotnej a bytovej , ktorá sa konala včera, t. j. dňa 2 1 . 2. 20 1 8 , z dôvodu čo
najrýchlej šieho prideľovania bytov v bytovom dome na ulici 1 . mája. Podala poslanecký
návrh na určenie výšky nájomného v „ Bytovom dome 32 b. j ." v Zlatých Moravciach.
Súhrnná správa
Poslanecký návrh navrhla zaradiť pred pôvodný bod programu č. 40
o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7 .

Poslankyňa Uhrinová

-

-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár poďakoval poslankyni Uhrinovej a požiadal
poslancov MsZ o hlasovanie za predložený poslanecký návrh poslankyne Uhrinovej
a opýtal sa, kto j e :
Za: 12 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, lvanovičová, Šíra, B alco, Tomajko,
Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 12 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,
Tomajko, Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený poslanecký
návrh poslankyne Uhrinovej bol v programe rokovania MsZ schválený.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár odovzdal slovo poslancovi JUDr.
Cimmermanovi.

Poslanec Cimmermann podal poslanecký návrh na stiahnutie bodov č. 36, 37, 38 a 3 9
-

z programu rokovania 3 4 . MsZ. Uviedol, ž e v zámeroch, ktoré boli zverejnené na web
stránke mesta Zlaté Moravce o prenáj me nehnuteľného maj etku sú nesprávne uvedené
kategórie reklamných zariadení - a to podľa novej novely zásad, ktorá sa bude ešte len
schvaľovať. Preto by tam mali ešte byt' uvedené kategórie podľa starej novely zásad,
ktorá ešte dnes platí. Nová novela zásad bude platná až po jej podpísaní a následnom
zverejnení.

Primátor mesta odovzdal slovo právničke MsÚ JUDr. Uličnej lvanovej .
-

poďakovala za slovo a uviedla, že podľa nej nej de o rozpor
s novými zásadami alebo s doplnkom zásad, ktoré budú schvaľované na tomto Mestskom
zastupiteľstve, pretože novelizácia týchto zásad je pred samotným bodom rokovania,
resp. týchto štyroch. Zverejnený zámer vychádza práve z týchto nových zásad, ktoré sa
budú schvaľovať. Ak by došlo k prijatiu uznesenia, zámer bude v súlade so zásadami.

JUDr. Uličná Ivanová

-

Do rokovacej miestnosti prišla PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová.
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
predložený návrh poslanca Cimmermanna stiahnuť bod č. 3 6 : „Návrh na schválenie
prenáj mu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť GRYF media, s.r.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-34MZ-20 1 8)" z programu rokovania MsZ
a opýtal sa, kto je :

Za: 3 ( Dvonč, Balážová, Cimmermann)
Proti: 2 (Holub, Šíra )
Zdržali sa: 8 ( Balco, Tomajko, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová,
Ivanovičová)

Prezentovaní: 13 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,
Tomajko, Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola, Vicianová)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh poslanca
Cimmermanna stiahnuť bod č. 36 z programu rokovania nebol MsZ schválený.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Ján Adamec.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
predložený návrh poslanca Cimmermanna stiahnuť bod č. 3 7 : „Návrh na schválenie
prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť ISP A, spol. s r.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-34MZ-20 1 8)" z programu rokovania MsZ
a opýtal sa, kto je :
Za: 4 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč)
Proti: 2 (Holub, Šíra )
Zdržali sa: 8 ( Balco, Tomaj ko, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová,
Ivanovičová)

Prezentovaní: 14 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,

Tomajko, Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola, Vicianová, Adamec )

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh poslanca
Cimmermanna stiahnuť bod č. 37 z programu rokovania nebol MsZ schválený.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
predložený návrh poslanca Cimmermanna stiahnuť bod č. 3 8 : „Návrh na schválenie
prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť ARD S YSTÉM, s .r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-34MZ-20 1 8)" z programu rokovania
MsZ a opýtal sa, kto j e :

Za: 4 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč)
Proti: 2 (Holub, Šíra )
Zdržali sa: 8 ( Balco, Tomajko, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová,
lvanovičová)

Prezentovaní: 14 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,

Tomajko, B alážová, Petrovič, Klučiar, Madola, Vicianová, Adamec )

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh poslanca
Cimmermanna stiahnuť bod č. 38 z programu rokovania nebol MsZ schválený.
6

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
predložený návrh poslanca Cimmermanna stiahnuť bod č. 39 : „Návrh na schválenie
prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.3 0-34MZ-20 1 8)" z programu rokovania
MsZ a opýtal sa, kto je :

Za: 5 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
Proti: 2 (Holub, Šíra )
Zdržali sa: 7 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová)
Prezentovaní: 14 (Holub, Dvonč, Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Balco,
Tomajko, Balážová, Petrovič, Klučiar, Madola, Vicianová, Adamec )

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh poslanca
Cimmermanna stiahnuť bod č. 39 z programu rokovania nebol MsZ schválený.
Primátor mesta

-

spýtal sa, či má ešte niekto záujem o doplnenie programu rokovania

MsZ.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár
požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
predložený návrh programu rokovania 34. zasadnutia MsZ
so schválenými
pozmeňuj úcimi návrhmi a opýtal sa, kto je :
-

�a: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezen �ovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár, skonštatoval, že predložený program 34.
rokovania Mestského zastupiteľstva bol poslancami Mestského zastupiteľstva
schválený.
Schválený program rokovania 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva:
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 -34MZ-20 1 8)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
1 O. Vystúpenia občanov
1 1 . Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č .
. . . ./20 1 8 , o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-34MZ-20 1 8)
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12.

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
. ./20 1 8 , o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3 -34MZ20 1 8)
1 3 . Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 7 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-34MZ-20 1 8)
1 4 . Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s maj etkom Mesta Zlaté
Moravce dodatkom č. 2 (mat. č.5-34MZ-20 1 8)
1 5 . Návrh na schválenie „Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté
Moravce" (mat. č.6-34MZ-20 1 8)
1 6 . Návrh na schválenie uznesenia v nasledujúcom znení: „ Súhlas, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán
mesta Zlaté Moravce" potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí
dotácie" (mat. č.7-34MZ-20 1 8)
1 7 . Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na proj ekt „Územnoplánovacia
dokumentácia Mesta Zlaté Moravce" (mat. č.8-34MZ-20 1 8)
1 8 . Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 8 (mat. č.9-34MZ-20 1 8)
1 9. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/20 1 8 (mat. č. 1 0-34MZ-20 1 8)
20. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na
rok 20 1 8 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu
v rozpočtových organizáciách mesta na rok 20 1 8 (mat. č. 1 1 -3 4MZ-20 1 8)
2 1 . Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 7 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3 6/20 1 7 na základe
účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 1 2-34MZ-20 1 8)
22. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na proj ekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa
Migazziovcov v Zlatých Moravciach" (mat. č. 1 3 -34MZ-20 1 8)
23 . Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačnéh o
programu Kvalita životného prostredia na projekt „Podpora triedeného zberu
v meste Zlaté Moravce" (mat. č. 1 4-34MZ-20 1 8)
24. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na proj ekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste
Zlaté Moravce osvetlením priechodov 20 1 8" (mat. č. 1 5 -34MZ-20 1 8)
25 . Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-44 1 na projekt „Modernizácia
budovy Daňového úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa" (mat. č. 1 634MZ-20 1 8)
26. Návrh na schválenie spôsobu prenáj mu hnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže - na užívanie stlpov verejného osvetlenia za účelom
umiestnenia informačných, reklamných, a propagačných zariadení (mat. č. l 734MZ-20 1 8)
27. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre
manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovú - z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č. 1 8-34MZ-20 1 8)
„
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28. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. na preložku verejnej kanalizácie na Ulici 1 . mája
v Zlatých Moravciach (mat. č. l 9-34MZ-20 1 8)
29. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - pozemku na Čiernej Doline v Zlatých Moravciach pre manželov
Ing. Juraj a Šilhavíka a Veroniku Šilhavíkovú - z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.20-34MZ-20 1 8)
30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - poľnohospodárskeho pozemku v Zlatých Moravciach pre
poľnohospodárske družstvo Neverice - z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.2 1 -34MZ-20 1 8)
3 1 . Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Prílepy vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce, pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.22-34MZ-20 1 8)
32. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.
5 8 -60 na ulici 1 .mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.23-34MZ-20 1 8)
3 3 . Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Martu Riškovú
KADERNÍCKY SALÓN MARTA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.24-34MZ-20 1 8)
34. Návrh na opravu uznesenia č. 7 1 5/20 1 7 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ
v Zlatých Moravciach konaného dňa 28.09.20 1 7, ktorým sa schválil spôsob
prevodu mestského bytu č. 1 6 na Tekovskej ulici č. 5 1 , podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku
Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-34MZ-20 1 8)
3 5 . Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 1 6 na Tekovskej ulici č. 5 1 ,
a spoločných
zariadeniach
na
spoločných
častiach
podielu
domu
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.26-34MZ-20 1 8)
36. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
GRYF media, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-34MZ20 1 8)
37. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
ISPA, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-34MZ-20 1 8)
k. ú. Zlaté Moravce pre
3 8 . Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
spoločnosť ARD SYSTÉM, s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.29-34MZ-20 1 8)
39. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť Akzent B igBoard, a.s . z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.3 0-34MZ-20 1 8)
40. Návrh na určenie výšky nájomného v „ Bytovom dome 32 b. j ." v Zlatých
Moravciach
41. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7 (mat. č.3 1 -3 4MZ-20 1 8)
42 . Plán kontrol na rok 20 1 8 (mat. č.32-34MZ-20 1 8)
43 . Rôzne
44 . Diskusia
45. Interpelácie poslancov
46. Schválenie uznesenia
47 . Záver
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K bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár
požiadal overovateľov zap1snice z 3 3 .
zasadnutia Mestského zastupiteľstva o stanovisko k zápisnici . Uviedol, ž e overovateľmi
poslednej zápisnice MsZ boli poslankyňa Mgr. Denisa Uhrinová a poslanec Marián
Tomajko .
-

Mgr. Denisa Uhrinová
uviedla, že zap1smcu
zastupiteľstva prečítala a na znak súhlasu ju podpísala.
-

z 33.

zasadnutia Mestského

uviedol, že zápisnicu z 3 3 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva si
prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.

Marián Tomaj ko

-

K bodu 8/
Kontrola plnenia uznesení
požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia
vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení
schválených na 3 3 . zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

uviedol, že na 3 3 . zasadnutí MsZ bolo prijatých 1 7 uznesení,
splnených bolo 9 uznesení a priebežne sa plní 8 uznesení.

Mgr. Marek Horvát

-

Primátor mesta poďakoval za informáciu a pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.
-

K bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov
uviedol, že odpovede na interpelácie
poslancov boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva, na niektoré bola
zaslaná písomná odpoveď v rámci stanovenej lehoty. Následne požiadal poslancov, ktorí
majú záuj em vyj adriť sa, aby sa prihlásili o slovo . Primátor mesta udelil slovo
poslankyni MVDr. Marte Balážovej .

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

Na požiadanie poslankyne MVDr. Balážovej boli j ej príspevky a s nimi súvisiace
odpovede v Zápisnici z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zaznamenané
podrobne.
Poslankyňa Balážová
poďakovala za slovo a uviedla, že čo sa týka interpelácie
z minulého Mestského zastupiteľstva - položila otázky ohľadom nezverejnenia zápisnice
a požiadaviek na riešenie vyplývajúcich zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 1 . Na
poslednom Mestskom zastupiteľstve jej bolo povedané, že Zápisnica zo zasadnutia
Výboru mestskej časti č. 1 bola zverejnená. Prvú zápisnicu zverejnilo Mesto v rubrike
-
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Informuj eme, zápisnicu z Výboru mestskej časti č. 1 z 20. 1 1 . 20 1 7 zverejnilo v rubrike
Výbory mestských častí, čiže je to menej prehľadné. V obidvoch prípadoch Mesto
nezverej nilo žiadosť o riešenie požiadaviek občanov zo zasadnutia Výboru mestských
častí. Mesto odpovedalo, že táto žiadosť nebola zverejnená vzhľadom na skutočnosť, že
žiadny právny predpis neukladá samospráve povinnosť zverejňovať žiadosti akéhokoľvek
typu. V odpovedi je ďalej napísané, že Mesto poskytuje informácie spôsobom
obvyklým , tak ako to ustanovuje zákon prostredníctvom internetovej stránky. Preto nie je
dôvod na vypracovanie pravidiel transparentného zverejňovania dokumentov. Toto bola
odpoveď Mesta na j ej interpeláciu.
Uviedla, že sa k tomu ešte vyj adrí v bode Diskusia.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár poďakoval a spýtal sa, či sa ešte niekto hlási
k bodu Odpovede na interpelácie a prešiel k ďalšiemu bodu.
-

K bodu 1 0/
Vystúpenia občanov
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa
prihlásili o slovo a zároveň všetkých poprosil o stručné a výstižné prednesenie svojho
príspevku a o dodržanie časového limitu 5 minút na prednesenie svojho príspevku.

Primátor mesta odovzdal slovo občanovi mesta pánovi Kováčovi .
-

Pán Kováč uviedol, že by chcel, aby vedeli všetci občania mesta Zlaté Moravce, že od
roku 2002 až do roku 2 0 1 4 za neustále hádky medzi poslancami MsZ a vedením Mesta
Zlaté Moravce a pochybením mestských úradníkov občania prišli o vyše 3 OOO OOO €.
Spýtal sa, čo všetko mohlo byt' v Meste za tieto finančné prostriedky porobené. Uviedol
príklad - poslanci MsZ sa hádali s vtedaj šou primátorkou mesta Ing. Ostrihoňovou kvôli
bytovke na Tekovskej ulici a Mesto napokon muselo vrátiť ŠFRB 2 400 OOO €. To je len
jeden príklad. Boli tam porušované zákony pri prepúšťaní zamestnancov atď. Uviedol
jedno porušenie zákona pani Balážovou - v kontrolnej správe JUDr. Esterkovej bolo
konštatované, že pri výberovom konaní na úroveň analýzy Mestskej nemocnice bola
vybratá spoločnosť, ktorá podľa tejto správy nespÍňala podmienky. Občania si to môžu
overiť. Preto podal podnet na prokuratúru, aby to preverila, na Úrad pre verejné
obstarávanie a na Najvyšší kontrolný úrad. Odpovedali zatiaľ len z prokuratúry, že
podnet prijali, ale maj ú 60 dní na vybavenie. Chcel by poukázať na neznalosť zákonov
pani Balážovej , keď uverejnila na sociálnej sieti, že riaditeľka Mestského strediska
kultúry a športu j ej podľa zákona č. 2 1 1 neodpovedala do sedem dní. Ale paragraf hovorí,
že povinná osoba je povinná odpovedať najneskôr do ôsmych pracovných dní. Buď to
spravila naschvál, aby očiernila riaditeľku MSKŠ, alebo nepozná zákony.
Pani Balážovej povedal, že jej nej de o rozvoj mesta Zlaté Moravce, jej ide o boj v tomto
meste o kreslo primátorské. To sa takto nerobí.
Ďalej sa spýtal poslanca Cimmermanna - vtedy, keď pani Ivanovičovej syn zastupoval
Mesto Zlaté Moravce v jednom súdnom spore, tak pán Cimmermann písal do novín - že
mala by odstúpi, atď. Spýtal sa poslanca Cimmermanna, čo povie na porušovanie zákona
pani Balážovou? Prečo j u nevyzve, aby odstúpila?
Pokiaľ im niekto oponuje na sociálnej sieti a uvádza fakty, ktoré má v spisoch
s podpisom pani Balážovej , tak ho jednoducho zablokujú. To isté spravil aj poslanec
-
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Cimmermann, keď kandidoval za poslanca, tak ho on sám podporoval . Uverejňoval mu
články na Zmene, čo píše aj teraz. Keď si ho dovolil mierne skritizovať, že by sa mal
viac venovať poslaneckej práci, tak ho zablokoval. Je to j eho právo . Títo traja poslanci,
zabudol na pána poslanca Palušku, pani Balážová a pán Cimmermann - im nej de
o rozvoj tohto mesta. Oni chcú Mesto vrátiť do doby späť, keď sa poslanci MsZ hádali
s vedením mesta a keď prišlo o nemalé peniaze. Toto nie je poslanecká práca.
Pán C immermann vypisuje na svojej stránke o Základnej škole na Robotníckej ulici . Keď
mu tam napísal j eden pán komentár, tak mu ho vymazal . Oni neznášaj ú iný názor. Pritom
si hovoria verejní činitelia. Nepochopí, akí sú to verejní činitelia, keď neznášajú kritiku
občanov, ktorí majú podľa zákona právo sa vyj adrovať k veciam verejným. Toto je
poslanecká práca? Pán Paluška neustále atakuj e Mesto za neporiadnych občanov - dal mu
za pravdu, ale nedokáže to vyriešiť ani primátor mesta, ani vedenie Mesta a ani poslanci,
pokiaľ v tomto štáte nebudú zmenené zákony. Spýtal sa ho, či tak konal, keď bola
poverená riadením Mesta pani Balážová? Nekonal tak. Pozrel si všetky j eho komentáre
a neustále útočí na pána primátora Husára a teraj šie vedenie Mesta. A to robí aj pani
Balážová a pán Cimmermann.

Primátor mesta poďakoval za príspevok a spýtal sa , či má ešte niekto zauJem
o prednesenie príspevku. Odovzdal slovo Ing. Vozárovi, zástupcovi spoločnosti VEGO
MARKETING s.r.o.
poďakoval za možnosť vystúpiť, aj keď nie je občanom mesta Zlaté
Moravce. Uviedol, že spoločnosť VEGO MARKETING s.r.o. malo uzavretú zmluvu
s Mestom Zlaté Moravce na prevádzku mestského, informačného a komerčného systému.
Táto zmluva bola predmetom rokovania mnohých zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Poďakoval sa Mestu Zlaté Moravce za spoluprácu. Primátorovi mesta a viceprimátorovi
mesta poďakoval za všetky rokovania, ktoré spolu viedli . Uviedol, že za posledné tri roky
zrekonštruovali v Meste Zlaté Moravce uličný informačný systém, dodali nové úradné a
informačné vitríny, ktoré budú aj naďalej slúžiť občanom mesta. V budúcnosti by chceli
byť prínosom pre Mesto Zlaté Moravce, ale ak si Mesto na spoluprácu vyberie iného
partnera, budú to rešpektovať. Na záver poďakoval Mestu Zlaté Moravce za doteraj šiu
spoluprácu.

Ing. Vozár

-

poďakoval Ing. Vozárovi za príspevok a uviedol, že v programe
dnešného MsZ je aj vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prevádzku reklamného
informačného systému v Zlatých Moravciach. Po schválení tohto návrhu poslancami
MsZ sa v prípade záujmu spoločnosť Vego Marketing s.r.o. môže uchádzať o prevádzku
reklamného informačného systému v Meste Zlaté Moravce.

Primátor mesta

-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a spýtal sa , či má ešte niekto záujem
o prednesenie príspevku. Odovzdal slovo občianke mesta pani Laktišovej .
pozdravila všetkých prítomných a uviedla, že dnes je na programe
schvaľovanie „ zadanie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce" . Zadanie, ktoré je
predložené na schválenie, bolo vyvesené na oficiálnej stránke Mesta dňa 1 7 . 2. 20 1 8 sobota popoludní. Súčasťou materiálu, o ktorom má rokovať a na základe ktorého má
schvaľovať návrh zadania Územného plánu obce jeho zastupiteľstvo, musí byť vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, všetkých ktoré boli uplatnené, nestačí iba priložiť
stanovisko - Kraj ský pamiatkový úrad a posúdenie návrhu zadania Okresným úradom

Pani Laktišová
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-

v sídle kraja/ Nitra, ale treba priložiť aj pripomienky občanov a vyhodnotenie každej
z pripomienok samostatne, čo sa v materiáloch nenachádza a tak nevieme posúdiť, ktoré
pripomienky boli zapracované a či boli zapracované celé, alebo l en čiastočne, ktoré
zapracované neboli a prečo .
Vzhľadom k tomu, že nie je odborník na územné plánovanie, o slovila odborníkov
v danej oblasti a požiadala o odborné posúdenie predloženého zadania Územného plánu.
Na zadanie dostala stanoviská, že predkladané zadanie má množstvo nedostatkov,
doslovne, že je spracované neprofesionálne. Niektorí z tých, čo požiadala, poznajú prácu
spracovateľa AŽ PROJEKT s.r.o. Toplianska 28, 82 1 07 Bratislava ako kvalitnú a preto
boli v tomto prípade prekvapení s tak neprofesionálne vypracovaným zadaním Územného
plánu.
V zadaní sa uvádza / pre krátkosť času spomenula len zopár vecí/:
Časť 1 . 1 Dôvody pre obstaranie Územného plánu mesta str. 4
Potreba vypracovania nového Územného plánu / ďalej len ÚPN mesta Zlaté Moravce/
vychádza predovšetkým z :
Zvýšeného dôrazu na celkovú ekológiu prostredia pri zohľadnení kritérií trvalo
udržateľného rozvoja, zvyšovanie požiadaviek na ochranu prírody a kraj iny
Zmenené podmienky v stave j ednotlivých zložiek životného prostredia, napr.
zvýšenej hladiny hluku v dôsledku nárastu stupňa motorizácie v posledných
rokoch, požiadavky odpadového hospodárstva, atď.
1 .2 Hlavné ciele rozvoj a územia vyjadrujúce rozvojový program obstarávateľa a varianty
a alternatívy rozvoja územia str. 5
- návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania
prírodných zdrojov v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie
územia,
V časti 2.3 Požiadavky na riešenie záujmového územia mesta /str. 1 6 a 1 7 /:
Rešpektovať a nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru osídlenia s cieľom
dosiahnuť ich vzáj omnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní
identity a špecifickosti pôvodného osídlenia.
Nespomínala všetky, ktoré si napísala, ale na strane 24 - Základné princípy a požiadavky
sa uvádza:
Zachovať identitu j ednotlivých častí mesta Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy,
ich priestorové kompozičné zásady a charakteristickú funkčnú skladbu.
Na strane 52 sa uvádza:
V mestskej časti Prílepy sa predpokladá najmä zachovanie a doplnenie obytnej
funkcie. Čo znamená slovo najmä?
Priority rozvoja - str. 5 3
zvláštnu pozornosť treba venovať tým zámerom, ktorých realizácia s a u ž začala,
atď.
Špecifické požiadavky str. 53
preveriť možnosť napojenie logistického areálu v Prílepoch účelovou
komunikáciou s napojením na cestu 1165 , to znamená napojenie na c1erno
postaveného logistického centra, ktoré je prevádzkované bez právoplatných
stavebných povolení
stanoviť podmienky pri strete nekompatibilných funkčných využití územia / napr.
výroba vs. bývanie/, ide najmä o lokality: výrobno-obslužný areál na Robotníckej
ulici, na Bernolákovej a Tekovskej ulici a logistický arál PKP -Sk na okraj i
mestskej časti Prílepy.
Predovšetkým spojenie „stanoviť podmienky pri strete" napovedá, že sa má hľadať také
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formulovanie podmienok, ktoré umožní zachovanie stretu nekompatibilných funkčných
využití. Taká požiadavka odporuje potrebe odstrániť konflikt nekompatibilných
funkčných využití pre ich nezlučiteľnosť. Osobitne v prípade konfliktu, kde jedným
z funkčných využití územia je bývanie, lebo podmienkami pre stret fakticky nemožno
zachovať j eho pohodu.
Vzhľadom k uvedenému by Ste ako poslanci predložený návrh nemali schváliť. Uviedla,
že nevie, koľkí stihli preštudovať celý návrh, lebo je veľmi obsiahly a skonštatovala, že
ten návrh nie je dobrý.

Primátor mesta odovzdal slovo Ing. Bacigálovej , vedúcej oddelenia investičnej
výstavby a hospodárskej činnosti.
Ing. Bacigálová poďakovala za slovo. Spýtala sa pani Laktišovej , či dokáže hodnotiť
prácu architektov, ktorí sú zodpovední za zadanie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce.
Uviedla, že ona sama nedokáže povedať, či je zlý alebo dobrý. Uviedla, že pripomienky
pani Laktišovej a pripomienky všetkých občanov Mesta boli prerokované
so spracovateľom zadania Územného plánu mesta Zlaté Moravce. Niektoré pripomienky
boli a niektoré neboli zapracované do zadania ÚP.
-

Pani Laktišová spýtala sa, ktoré pripomienky boli a ktoré neboli zapracované do ÚP
mesta Zlaté Moravce.
-

Ing. Bacigálová uviedla, že naozaj nevie ohodnotiť prácu urbani stov a architektov,
ktorí spracovávajú zadanie ÚP mesta Zlaté Moravce. Ku konceptu lokality v Prílepoch sa
bude môcť pani Laktišová vyj adriť. Spýtala sa pani Laktišovej , komu si dala vypracovať
odborné posúdenie zadania Územného plánu mesta Zlaté Moravce.
-

neuviedla konkrétne mená, ale keď podáva aj odvolania na
pripomienky k územným konaniam, má to spracované odborníkmi. Uviedla, že ona nie je
odborník na územné plánovanie a preto si to dala posúdiť odborníkom.

Pani Laktišová

-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a spýtal sa, či má ešte niekto záuj em
o prednesenie príspevku. Odovzdal slovo občianke mesta pani Márii Radvaňovej .

Pani Radvaňová je obyvateľkou Zelenej ulice a na minulom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva oboznámila občanov o „ZM PROJEKTE" na Zelenej ulici v Zlatých
Moravciach. Uviedla, že od pána primátora Husára sa dostala k informácii, že to ešte nie
je podpísané. Keď to už bude podpísané, bude neskoro sa k tomu vyj adrovať. Treba to
riešiť pred podpisom. Ďalej uviedla, že Okresný úrad Nitra dňa 2 . 1 2 . 20 1 7 podal
rozhodnutie, kde rozhodol, že podľa § 5 9 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie Mesta č.
3346/2 1 002/20 1 7-0 1 0-IJ zo dňa 2 8 . 8 . 20 1 7 zrušuje a vec vracia Mestu Zlaté Moravce.
Okresný úrad Nitra odbor Výstavby a bytovej politiky, ako odvolací orgán zistil
porušenie zákonov a ich vykonávacích predpisov - § 32 ods. 1 stavebného zákona, § 3 3
ods. 1 stavebného zákona, § 34 ods. 1 stavebného zákona a § 34 ods. 2 stavebného
zákona v územnom konaní o umiestnení stavby o využívaní územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické a fyzické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a
stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
§ 35 ods. 1 stavebného zákona a celý rad ďalších zákonov, kde sa okrem iného píše, že
-
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umiestnením stavby a jej uz1vaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru
a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť premávky na pri ľahlých pozemných
komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať požiadavkám na zachovanie
pohody bývania. Ďalej sa v rozhodnutí žiada opätovne posúdiť enviromentálnu záťaž na
pozemkoch. V menovaných zákonoch a paragrafoch, ktorých je tu veľa a ona nie j e
právnička, požiadala správne orgány, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez
zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať
v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami, ktorých sa
konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne
obhajovať, naj mä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.
Účastníkom konania, zúčastneným a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia
správne orgány poskytovať pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov
neutrpeli v konaní ujmu.
Podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne
sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov. Doporučila prečítať si celé rozhodnutie Okresného úradu Nitra,
odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 2. 1 2 . 20 1 7.
Dňa 1 6 . 2 . 20 1 8 Mesto Zlaté Moravce vydalo rozhodnutie o prerušení územného konania
stavby ZM PROJEKT, kde vyzýva stavebníka o doplnenie svojho návrhu do 30 dní od
doručenia. V doplnení sa hovorí len o troch bodoch, síce rozsiahlych, no neriešia sa
všetky pripomienky od obyvateľov. Jeden z bodov je - Preukázanie iného práva
k pozemku pare. č. 284 7/ 1 7 katastrálne územie Zlaté Moravce. V katastri našla, že
parcela patrí mestu Zlaté Moravce. Požiadala Mesto o odpoveď, malo by o tom niečo
vedieť, keďže je to majetok Mesta Zlaté Moravce a Mesto pýta vyjadrenie od budúceho
záujemcu o stavbu. Bola by rada, keby sa tým Mesto začalo zaoberať a nepodpísalo sa
niečo, čo nie je v súlade so zákonom.

Primátor mesta poďakoval za príspevok a požiadal o vyj adrenie Ing. B acigálovú.
-

Ing. Bacigálová uviedla, že v proj ektovej dokumentácii je cesta naplánovaná cez
pozemky Mesta Zlaté Moravce. Záuj emca nemá právo stavať na týchto pozemkoch.
Mesto im môže tieto pozemky buď prenaj ať, alebo odpredať. Cestu „ZM PROJEKT"
zatiaľ nemôžu stavať a rozširovať cez pozemky Mesta.
-

Pani Radvaňová uviedla, že by bola veľmi povďačná Mestu, keby im to právo
neudelilo. Poďakovala.
-

Primátor mesta uviedol, že o takýchto veciach vždy rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.
-

Slovo odovzdal poslancovi Ing. Adamcovi.

Poslanec Adamec informoval, že petíciu občanov k „ZM PROJEKT" predložila pani
Radvaňová na zasadnutie Výboru mestskej časti 1 , na ktorom sa o tom rokovalo.
Poslanci, ktorí boli zúčastnení na zasadnutí Výboru mestskej časti 1 podporili pani
Radvaňovú v j ej úsilí, aby táto prevádzka nevznikla a to z viacerých dôvodov. Jeden z
dôvodov je, že to bude obyvateľov Zelenej ulice narúšať. Ďalšie dôvody sú, že čo
prinesie Mestu Zlaté Moravce ďalšia takáto prevádzka. Zníži sa nezamestnanosť v okrese
Zlaté Moravce, ale nezamestnanosť u nás j e už len do 5 %. Uviedol, že sa obávajú, že
nebude mať kto pracovať v novovzniknutej prevádzke, nebude dosť miestnych
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pracovných síl a zamestnávatelia si pracovné sily nájdu z inakadiaľ a tým vzniknú
neželané problémy. Ďalej uviedol, že on to nemal ani vo volebnom programe a chce
zachovať malé, čisté a pokojné mestečko . Ďalšia vec je doprava do vzniknutej prevádzky.
Továrenská ulica j e už teraz dosť zahltená dopravou a kamiónmi a vzniknutím ďalšej
prevádzky by sa doprava ešte zhoršila. Preto sa poslanci Výboru mestskej časti 1 rozhodli
podporiť pani Radvaňovú a týmto príspevkom to aj vyjadril .

Primátor mesta - poďakoval za príspevok a odovzdal slovo poslankyni MVDr.
Balážovej .

Poslankyňa Balážová - uviedla, že Mesto im odpovedalo na tieto požiadavky, konkrétne
k tomuto bodu nasledovne: ohľadom investičného zámeru ZM PROJEKT na Zelenej ulici
Mesto disponuje nasledovnou informáciou - na realizáciu investičného zámeru doteraz
neexistuj e platné stavebné povolenie. Je to síce Vystúpenie občanov, ale opýtala sa, či
vedenie Mesta odpovie pani Radvaňovej , akým spôsobom to bude riešiť, pretože všetci
počuli, že keď Mesto neprenajme alebo nepredá tie pozemky, tým pádom sa ten zámer
nebude realizovať. Bola by rada, keby sa tým občanom konkrétne aj odpovedalo.
Poďakovala.
Primátor mesta - odpovedal, že po predložení investičného zámeru ZM PROJEKT,
prenáj om alebo odpredaj týchto pozemkov pôjde na prerokovanie do Komisii správy
mestského maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb a násl edne na schválenie
poslancom Mestského zastupiteľstva. Slovo odovzdal Ing. Kmeťovi, vedúcemu oddelenia
maj etkovo - právneho.
uviedol, že cesta na Zelenej ulici patrí Mestu. Jedná sa o rozsirenie
existujúcej cesty z dôvodu vybudovania širšej oboj smernej cesty pre kamióny
a chodníkov pre peších na pozemky Mesta. Rozšírenie cesty by pomohlo aj ostatným
podnikateľom v menovanej lokalite. Ďalej uviedol, že nemá informácie k investičnému
zámeru ZM PROJEKT.

Ing. Kmeť

-

Primátor mesta - odovzdal slovo poslankyni PharmDr. JUDr. Vicianovej .
Poslankyňa Vicianová informovala, že primátor mesta m á právo prenajať pozemky
mesta na tri roky aj bez súhlasu poslancov Mestského zastupiteľstva.
-

Primátor mesta - potvrdil slová poslankyne Vicianovej . Uviedol, že v tomto prípade
určite pôjde prenájom alebo odpredaj týchto pozemkov na schválenie poslancom
Mestského zastupiteľstva.
spýtala sa poslankyne Vicianovej , že keď primátor mesta prenajme
tieto pozemky na tri roky a následne bude cesta rozšírená, ako sa po troch rokoch uvedie
do pôvodného stavu?

Pani Radvaňová

-

Poslankyňa Vicianová

-

uviedla, že primátor mesta má právo prenaj ímať tieto pozemky

každé tri roky.

Pani Radvaňová uviedla, že sa to týka všetkých občanov Mesta Zlaté Moravce.
V prípade prenájmu každé tri roky získame vybudovanie ZM PROJEKTU, ktorý je pre
-
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Mesto neprospešný. Dosiahneme tým, že do Mesta prídu pracovať ľudia z tretích kraj ín.

Primátor mesta ubezpečil pani Radvaňovú o tom, že o prenaj me alebo odpredaj i
týchto pozemkov budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva. Spýtal s a poslanca
Adamca, po ktorej ulici chodí do svojej spoločnosti?
-

Poslanec Adamec odpovedal, že po Zelenej ulici.
-

Primátor mesta poďakoval za odpoveď a spýtal sa, či má ešte niekto záujem
o prednesenie príspevku. Odovzdal slovo občanovi mesta.

Občan mesta Zlaté Moravce
uviedol, že táto otázka sa už riešila aj na Komisii
výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Rozhodol sa stručne oboznámiť
občanov s kauzou bytového komplexu RIO. Spočiatku boli informovaní o tom, že ide
o zveľadenie istého pozemku s názvom Sklad . Neskôr sa dozvedeli, že tam bude
nasledovať prognóza na výstavbu ďalších blokov, dokonca tam má byť vybudovaná
megastavba, čo im doteraz nebolo ani oznámené. Nie sú im poskytnuté žiadne informácie
ohľadom tejto výstavby, buď z dôvodu neznalosti alebo z dôvodu vypočítavosti. On sám
si myslí, že je to z dôvodu vypočítavosti. Ide o to, že namiesto rekonštrukcie
a revitalizácie istého skladu vznikla veľká výstavba. Oni ako dotknuté osoby trpia na
dezinformáciu a vyvoláva to veľké napätie. Chýbajú im informácie. Zo strany pána
Račeka nebola poskytnutá žiadna ochota kontaktovať ich a veci riešiť. Požiadal
o zastavenie tohto konania a výstavby a o riešenie uvedenej veci.
Ďalej požiadal
o zohľadnenie požiadaviek, ktoré boli predložené na Komisii investičnej výstavby,
územného plánovania a životného prostredia.
-

uviedla, že výstavba sa nachádza v blízkosti
Sládkovičovej ulici a Podjavorinskej ulici. Informovala, že tam došlo k vyrúbaniu sto
ročnej záhrady a nikomu to nevadilo. V priamom susedstve s nimi chce pán Raček
v týchto záhradách vybudovať bytové domy - mezomety. V katastri mesta sú to záhrady,
preto sa na pozemkovom úrade bude táto pôda meniť. Jedná sa o bytový komplex. Je to
pamiatková zóna. Uviedla, že odpoveď z Komisie investičnej výstavby, ÚP a ŽP zatiaľ
nedostali. Spýtala sa, či Mestu naozaj v prvom rade záleží na občanoch, pretože v prvom
rade sa majú riešiť veci pre občanov a nie pre iné strany. Toto nie je záuj em Mesta, toto
je súkromný záuj em.

Občianka mesta Zlaté Moravce

-

Primátor mesta
uviedol, že Mestu zatiaľ nebol predložený žiadny zámer ani
vizualizácia a projektová dokumentácia takéhoto projektu. Na Stavebnom úrade nebola
podaná nij aká žiadosť od Ing. Račeka. Mesto nevydalo k tomuto žiadne stanovisko,
pretože nemá žiadne informácie. Mesto má informácie len z počutia od občanov. Zatiaľ
nedošlo k žiadnemu konaniu - k výstavbe, k územnému konaniu.
-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a spýtal sa, či má ešte niekto zauJem
o prednesenie príspevku. Odovzdal slovo občanovi mesta pánovi Petrovi Valkovičovi.
poďakoval za slovo. Uviedol, že j e členom rady Základnej školy
Robotníckej v Zlatých Moravciach. Požiadal Mesto o vyčlenenie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu a opravu Základnej školy Robotníckej a požiadal poslancov MsZ
o schválenie týchto finančných prostriedkov. Požiadal o premietnutie niekoľkých

Pán Valkovič
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fotografií, na ktorých je znázornený zlý stav budovy a priestorov Z Š Robotníckej .
Informoval, že Z Š Robotnícka je najmladšia škola v Zlatých Moravciach, ale je vo veľmi
zlom stave. Požiadal o rekonštrukciu aspoň nej akej časti školy, pretože zrekonštruovať
celú ZŠ Robotnícku naraz nie je možné. V škole j e potrebné opraviť kanalizáciu,
sociálne zariadenia, podlahu v jedálni, okná v klube detí sa už nedaj ú otvoriť. Časť
strechy už bola zrekonštruovaná, no bolo by potrebné ju opraviť celú. Požiadal poslancov
MsZ o prehliadku tejto ZŠ, uviedol, že niektorí z nich sú aj členovia rady tejto školy
a poznaj ú j ej stav. Zlý stav Základnej školy Robotníckej odrádza aj rodičov, ktorí
prihlasujú svoje deti do škôl a z toho dôvodu má nízky počet žiakov.
uviedol, že v minulosti bol členom rady ZŠ Robotníckej a vždy
pristupoval aktívne k problematike tohto školského zariadenia, hlavne čo sa týka
výchovného a vzdelávacieho procesu. Niektoré veci mohol ovplyvniť, no niektoré nie.
Uviedol, že keď nastúpil na post primátora Zlatých Moraviec, Mgr. Hollá prijala miesto
vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí pod podmienkou, že sa budú do škôl
a školských zariadení investovať finančné prostriedky. Táto podmienka Mgr. Hollej sa
plní.
Informoval, že strecha nad vstupnou halou ZŠ Robotníckej neb �la zrekonštruovaná, ale
bola postavená nová strecha. Dňa 6. 2. 20 1 8 podala riaditeľka ZS Robotnícka na základe
kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 1 2 . 1 2. 20 1 7 žiadosť
o rekonštrukciu strechy. Pri osobnom stretnutí dal primátor mesta prísľub riaditeľke
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že sa bude pokračovať v rekonštrukcii
strechy Z Š Robotnícka. Osobne aj s prednostom MsÚ Ing. Mariánom Kováčom a spolu
s odborníkom vykonali prehliadku striech na tejto Základnej škole. Odborník konštatoval
a odporučil, že strechy ZŠ Robotníckej nie je vhodné opraviť, ale je potrebné postaviť
nové strechy. Cena nových striech je cca 200 OOO €.
Mesto vypracovalo a podalo projekt na Ministerstvo školstva na rekonštrukciu strechy
nad telocvičňou a na rekonštrukciu elektroinštalácie. V tomto projekte bolo Mesto
neúspešné.
V súčasnej dobe sa pripravuje prieskum trhu a verejné obstarávanie. Akonáhle bude mať
Mesto finančné prostriedky na vybudovanie novej strechy / na základe prebytku
Rozpočtu Mesta/ a po schválení poslancami MsZ Mesto pristúpi k realizácii .
Vybudovanie novej strechy na ZŠ Robotníckej v minulom roku bolo v hodnote 5 5 OOO €.
Takéto množstvo finančných prostriedkov nebolo pridelené žiadnej inej Základnej škole
v Meste. Budovanie novej strechy sa začalo realizovať až na jeseň 20 1 7 a to z dôvodu,
že Mesto podalo žiadosť na Ministerstvo školstva, aby situáciu riešilo ako havarijný stav.
Táto žiadosť bola zamietnutá a preto Mesto vyčlenilo na vybudovanie časti strechy na ZŠ
Robotníckej finančné prostriedky z vlastných zdrojov a po schválení poslancami MsZ sa
pristúpilo k realizácii.
Informoval, že za obdobie rok a pol bolo v školstve v Zlatých Moravciach
preinvestovaných takmer 400 OOO €. V minulosti sa do rekonštrukcie škôl neinvestovali
takmer žiadne finančné prostriedky.
Tento rok pripravuj e Mesto cez projekty rekonštrukciu v hodnote 500 OOO € :
•
MŠ Kalinčiakova - čaká sa na vyjadrenie ÚVO, či verejné obstarávanie prebehlo
v súlade so zákonom
•
ZŠ Mojmírova a ZŠ Pribinova - 3 80 OOO € - prebehlo rokovanie s riaditeľkami
základných škôl k výstavbe nových učební , výstavba jednej učebne je 1 20 OOO €,
výstavba druhej učebne je 1 00 OOO €. Mesto čaká na vyhodnotenie a následne pristúpi k realizácii.
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Primátor mesta

-

Z toho 1 60 OOO € Mesto získalo z iných zdroj ov - z Ministerstva škol stva, z Úradu vlády.
Uviedol, že j eden projekt bol spracovaný bývalou zastupujúcou primátorkou MVDr.
Balážovou - Mesto bolo úspešné v tomto proj ekte na rekonštrukciu strechy Z Š
Mojmírova.
Mesto je pripravené na tieto rekonštrukcie na základe prebytku Rozpočtu a o všetkom
budú rozhodovať poslanci MsZ.
Uviedol, že on sám uviedol pre médiá a dal prísľub riaditeľke Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, že Mesto pristúpi k rekonštrukcii strechy ZŠ Robotníckej nad
rámec ich požiadaviek. Pani riaditeľka ZŠ Robotníckej je o tom informovaná.
V minulosti tu boli názory, že ZŠ Robotnícku treba zavrieť, no on nie je toho názoru.
Nakoľko táto škola má nižší počet žiakov, ako majú ostatné školy v Meste, každý rok
z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu po dohadovacom konaní na
prevádzku ZŠ Robotníckej dávame finančné prostriedky : v roku 20 1 6 - 40 OOO €,
v roku 2 0 1 7 - 45 OOO €. V rámci dohadovacieho konania na konci roka bolo poskytnuté
na odmeny pre ZŠ Robotnícka 7 OOO €, pretože tie finančné prostriedky im nepostačujú.
Na rokovaní a po dohode primátora mesta, Mgr. Hollej a riaditeľkami Základných škôl
sa vykonávaj ú reštrikčné opatrenia v rámci desiatich percent, ktoré môžu byť z rozpočtu
ostatných škôl solidárne premiestnené na prevádzku ZŠ Robotnícka.
Uviedol, že jemu osobne na ZŠ Robotníckej záleží a je otvorený komunikácii
s riaditeľkami všetkých Základných škôl.
Na záver uviedol, že Mesto má pripravené projekty a akonáhle vyj dú výzvy
/ pravdepodobne v mesiaci máj , jún/ - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,
do ktorých patria aj budovy škôl, Mesto má pripravený proj ekt na rekonštrukciu tejto
Základnej školy.
poďakoval primátorovi Mesta za obsiahle vysvetlenie a skonštatoval, že
v prípade investovania finančných prostriedkov do tejto Základnej školy počas celej j ej
prevádzky, čo je približne 3 0 rokov, sa nemuselo v súčasnej dobe do j ej rekonštrukcie
investovať toľko finančných prostriedkov. Ďalej uviedol, že v prípade vykonania
všetkých spomenutých plánovaných rekonštrukcií na ZŠ Robotníckej v tomto roku príde
všetkým poďakovať.

Pán Valkovič

-

Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni MVDr. Balážovej .
-

vyjadrila s a k bodu týkajúcemu s a ul. Podjavorinskej . Uvedené
bolo prerokované na Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Záver z tejto komisie bude, že zobrala na vedomie vyjadrenia a nebolo začaté konanie
a nebola predložená žiadosť a ani projektová dokumentácia. Ale treba uviesť, že súčasťou
predložených materiálov do Komisie výstavby, ÚP a ŽP bola aj vizualizácia. Bolo to
rozhodnutie vydané Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou - vyj adrenie platí
počas platnosti územného rozhodnutia stavebného povolenia. Bolo to vydané 4. 1 2 . 20 1 7 .
Uviedla, že nesúhlasí s tým, že Mesto o ničom nevie a treba povedať, že Mesto vydalo
búracie povolenie, čo tu nebolo povedané. Keď búracie povolenie bolo maj iteľom
doručené, stavba už bola zbúraná. Tak ako konštatoval pán Jedlovský, že nikto sa
neodvolal, tak maj itelia sa ani nemohli odvolať, pretože stavba už bola zbúraná.

Poslankyňa Balážová

-

Primátor mesta uviedol, že predložená vizualizácia nespÍňa podmienky vizualizácie,
bol to len nej aký návrh, ktorý nebude identický s projektovou dokumentáciou, atď. Na
stavbu bolo vydané búracie povolenie. Uviedol, že nemôže za to, čo urobil Ing. Raček.
-
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Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni PaedDr. lvanovičovej .
-

vyjadrila s a k ZŠ Robotníckej - uviedla, ž e problém Z Š
Robotníckej s a už dávno riešil na Finančnej komisii a Komisii školstva, kultúry a športu,
kde niektorí poslanci boli aj za to, aby sa táto Základná škola zrušila, nakoľko je tam
málo žiakov. V minulosti sa ona a primátor mesta snažili doplniť túto ZŠ a to knižnicou a
vysokou školou. Nikdy sa v Meste nezavrela žiadna materská a ani základná škola.
Uviedla, že teraj ší primátor mesta sa snaží náj sť finančné prostriedky aj na ZŠ
Robotnícku. Z ministerstva školstva chcú požiadať na základe havarijného stavu tejto
strechy o riešenie tejto problematiky. Mesto sa snaží riešiť problémy tejto školy, ale
doteraz sa museli riešiť dlhy Nemocnice v Zlatých Moravciach a vždy sa skôr riešili
problémy škôl, kde je viac žiakov.

Poslankyňa lvanovičová

Primátor mesta

-

-

poďakoval za príspevok a odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Ing.

Holubovi .

Viceprimátor mesta Ing. Holub - vyjadril sa k problému ZŠ Robotníckej . Uviedol, že si
váži každého rodiča, ktorý bojuje za svoju školu, snaží sa a hľadá finančné prostriedky.
Zareagoval na príspevky a blogy na sociálnych sieťach ohľadom témy Základnej školy
Robotníckej . Myslí si, že téma ZŠ Robotníckej bola zneužitá. Žiadosť o vyčlenenie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu tejto školy ešte nebola podaná na Mesto a už
boli uverejnené príspevky na sociálnych sieťach, že Mesto nič nerobí a nekoná, že je
paranoj a na Mestskom úrade. Uviedol, že je proti takýmto vyjadreniam, pretože v zdravej
spoločnosti, keď niekto chce niečo riešiť a osloví svojho poslanca, požiadavka ide na
Mestský úrad. Na Meste zasadajú jednotlivé komisie, ktoré riešia požiadavky občanov a
hľadaj ú finančné prostriedky. Následne sú predkladané na schválenie poslancom MsZ.
O každom eure rozhoduj ú poslanci Mestského zastupiteľstva. Tento postup by mal byt'
dodržaný a nie zneužiť túto tému, napr. na reportáž v televízii Markíza.

Primátor mesta dodal, že 1 60 OOO €, ktoré Mesto získalo z mimorozpočtových zdrojov
- poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraj a Mgr. Galaba bol s ním osobne na stretnutí
na Ministerstve školstva, kde riešili ZŠ Pribinovu, na ktorej bola následne opravená celá
strecha. Sú to veci nie veľmi verejne známe. Celková rekonštrukcia strechy stála 85 OOO
€ a Mesto malo na svojom účte poukázanú sumu 80 OOO € do jedného týždňa.
-

Primátor mesta privítal na dnešnom 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Mgr. Mariána Kéryho.

Primátor mesta spýtal sa, či má ešte niekto záuj em o prednesenie príspevku. Odovzdal
-

slovo občanovi mesta pánovi Tonkovičovi.
poďakoval za slovo a uviedol, že v tejto veci už vystupuje tretí krát na
Mestskom zastupiteľstve. Mrzí ho, čo sa robí a aký postoj zauj alo Mesto a takzvaní
nezávislí poslanci v Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií a v Komisii
výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Pred štyridsiatimi rokmi bol
zvolený ako j eden z piatich poslancov za Chyzerovce do 73 členného Mestského
zastupiteľstva. V ďalších volebných obdobiach pokračoval ako poslanec za časť

Pán Tonkovič
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-

Chyzerovce. Nepozná v našom Meste žijúceho občana, ktorí by bol v iac ako 8 volebných
období v Mestskom zastupiteľstve. Problémy boli v nedostatku finančných prostriedkov
v mestskom rozpočte. Nikdy nezažil taký prístup poslancov MsZ ako v súčasnosti . Nikdy
nebol členom žiadnej politickej strany. Teraz ako radový občan pociťuje krivdu od
nových, tzv. nezávislých poslancov Komisii výstavby, ÚP a ŽP, Komisie dopravy
a správy miestnych komunikácií a vedenia Mesta. Sťažnosť, ktorú písomne zaslal dňa 1 6.
8 . 20 1 6 začala riešiť Komisia výstavby, ÚP a ŽP 2 1 . 9. 20 1 6 . Na komisii sľúbil dať
vystaviť územný geometrický plán, aby sa veci vyriešili v prospech občanov a aj k jeho
spokojnosti. 26. 1 0 . 20 1 6 odovzdal kópiu primátorovi mesta. Za toto obdobie do
dnešného dňa Komisia výstavby, ÚP a ŽP a vedenie Mesta nekoná nič, čo by
nasvedčovalo dať to na správnu mieru. Ďalej uviedol, že poslanca, ktorý neplní svoje
povinnosti, verejne klame, osočuj e, prekračuj e svoju právomoc a zneužíva právo
verejného činiteľa, na klamstvá, ktoré poukazuje, nikto z Komisie výstavby, ÚP a ŽP
a ani z vedenia Mesta nereaguje. Spýtal sa, kedy bude ukončená kanalizácia na
Chyzeroveckej ulici, kedy budú dané do pôvodného stavu chodníky a rigoly na
Chyzeroveckej ulici a z akých finančných prostriedkov to bude hradené, keď kanalizácia
už bola skolaudovaná. Kanalizácia mala byt' ukončená v roku 20 1 5 z finančných
prostriedkov z eurofondov. Uplynuli už dva roky a Mesto nekoná.

Primátor mesta - odovzdal slovo Ing. B acigálovej .
Ing. Bacigálová vyjadrila sa k chodníku pred domom pána Tonkoviča - j e k nemu
vypracovaná j ednoduchá projektová dokumentácia na ohlásenie stavebných úprav. Kvôli
nepriazni p očasia sa práce zatiaľ nezačali realizovať.
-

Primátor mesta - dodal , že chodník sa vybuduj e na pozemku Mesta a nie na pozemku
pána Tonkoviča. Vybudovanie chodníka riešil s pánom Tonkovičom aj zastupujúci
riaditeľ Technických služieb mesta Zlaté Moravce pán Čechovič. Akonáhle sa oteplí,
začne sa s prácami.
Ing. Bacigálová - potvrdila, že po odstránení kociek z chodníka pred domom pána
Tonkoviča je chodník vo veľmi zlom stave. Nový chodník sa začne budovať po zlepšení
počasia.

Pán Tonkovič - všetkých vyzval, aby sa v prípade záujmu išli pozrieť na chodník
v Chyzerovciach
- celý úsek od Požiarnej zbrojnici, v akom je stave po zavedení
kanalizácie v Chyzerovciach. Spýtal sa, kto je za to zodpovedný a s čoho sa bude hradiť
táto oprava. Ďalej uviedol, že Komisia výstavby, ÚP a ŽP uvedie, že uznesenie je
splnené.

Primátor mesta - uviedol, že kanalizácia v Chyzerovciach bola naproj ektovaná
a dokončila sa v roku 20 1 5 . Vyjadrenie ku kanalizácii bude pánovi Tonkovičovi zaslané
písomne.

Primátor mesta - odovzdal slovo poslankyni MVDr. B alážovej .
Poslankyňa Balážová - vyjadrila sa za Komisiu výstavby, ÚP a ŽP. Uviedla, že všetko
má spracované a doložené, všetko je možné zistiť v zápisniciach. Trináste zasadnutie dňa
2 1 . 9. pán Tonkovič podal sťažnosť na činnosť poslanca Palušku. Záver komisie 21

Komisia odporučila zamerať hranice pozemku pána Tonkoviča v dÍžke 1 1 metrov.
V prípade zabratia pozemku pána Tonkoviča spevnenú plochu p osunúť na hranicu
pozemku vo vlastníctve Mesta. 26. 1 O. sa k tomu znova vrátili. V danej téme je to
v riešení, pretože Mesto nezabezpečilo premeranie. 1 5 . zasadnutie 6 . 1 2. znova - treba
zabezpečiť zameranie pozemku pána Tonkoviča, ktoré bolo odporúčané komisiou na 1 3 .
zasadnutí. 1 6. zasadnutie - 6 . 2 . 20 1 7 sa k tomu znova vrátili. 8 . 3 . 2 0 1 7 znova s a k tomu
vrátili, 22. 8. 20 1 7 znova sa k tomu vrátili. Už vtedy vysvetlila pánovi Tonkovičovi, že
komisia odporúča, komisia nemôže donútiť Mesto, aby túto problematiku riešilo. Vracali
sa k tomu a je to dosť únavné, vracať sa stále k tomu istému bodu a stále to nie je
splnené. Uviedla, že jej sa to tiež nepáči.

Primátor mesta uviedol, že Mesto v tejto veci konalo. Prišlo už aj k zhode a vždy
niekto potom netrval na tom, na čom sa dohodli . Kocky boli odstránené, pozemok je vo
vlastníctve pána Tonkoviča .
-

Poslankyňa Balážová - uviedla, že 24. 1 O. 20 1 7 prišla zo sekretariátu odpoveď:
Betónové tvárnice, ktoré boli osadené, lebo už Komisia výstavby odporučila primátorovi
mesta podať písomné vyjadrenie riešenia sťažnosti pána Jozefa Tonkoviča do siedmych
pracovných dní a písomné vyj adrenie zaslať aj členom Komisie výstavby, pretože buď
tam primátor mesta nebol prítomný, proste nie je to splnené. Betónové tvárnice budú
odstránené, pozemok sa dá do pôvodného stavu, tak ako to bolo pred realizáciou
kanalizácie. Na pozemku mesta sa nachádza hlboký rigol, ktorý sa musí upraviť, budú
osadené plastové rúry, čím sa odvedie voda, prevedie sa zásyp a zhutnenie. Toto bolo
zaslané Komisii výstavby 27. 1 O. Mesto uviedlo, že to urobí. Uvie dla, že komisia inú
právomoc nemá.
poďakoval za príspevok a uviedol, že pánovi Tonkovičovi ohľadom
kanalizácie v Chyzerovciach bude odpovedané písomne, pretože sa momentálne k tomu
nevie vyj adriť.

Primátor mesta

-

Primátor mesta odovzdal slovo pani Valašíkovej .
-

uviedla jednu požiadavku a vyj adrenie k minulým zasadnutiam MsZ
k vystúpeniu občanov. Spýtala sa poslancov MsZ, či je tu občan pre nich, alebo sú tu oni
pre občana?
Požiadala poslancov, aby sa sústredili počas vystúpenia občanov
a neodbehovali mimo rokovacej miestnosti . Uviedla, že potom sa nemôžu čudovať, že
občania strácaj ú dôveru v poslancov. Len malé percento poslancov sa sústredí a počúva
občanov pri ich vystúpení.
Ďalej uviedla, že nepôsobí dobre, že keď poslanci schvália predložený program, aby sa
potom udiala akákoľvek zmena textu, návrhov a doplnenie.

Pani Valašíková

-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a odovzdal slovo občianke mesta p. Oľge
Jahnovej .
opätovne sa obracia na primátora mesta , prednostu MsÚ a poslancov
Mestského zastupiteľstva a žiada vchod do bytovky na ul . Krátkej odstrániť, aby
nezákonne neparkovali pred jej domom a ani nezastavovali autá. Sústavné búchanie áut
cez deň aj v noci ruší občanov. Ďalej požiadala aj o preloženie zvončekov a 1 4
plynových ventilov, ktoré sa nachádzajú blízko rodinných domov. Treba dodržať

Pani Jahnová
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-

stavebnú čiaru. Žiada vrátiť pozemok pánovi Fabišovi, kde v katastri Zlaté Moravce
bolo prepísané parcelné číslo a na tom pozemku postavili bytovky. Intimita j ej domova
je nulová. Na ulici Slovenskej armády sa z 27. okien pozerajú do j edného domu.
Pošliapali Ste ľudské práva a ona je obeť podvodov a paragrafov . Treba dodržiavať
zákony a Ústavu Slovenskej republiky.
Stavebné povolenie na bytovky si dali so spätnou platnosťou predÍžiť. 3 0 . 1 2 . 20 1 1
nadobudlo platnosť a stratilo platnosť 30. 1 2 . 20 1 4 . Bytovky mali byt' postavené za 3 6
mesiacov. Neboli postavené. Ani stavebné povolenie nebolo predÍžené v zákonnej lehote.
Infozákonom j ej bolo odpovedané, že stavebné povolenie už nemalo platnosť, no 1 1 . 7.
jej primátor mesta odpísal, že uvedené stavebné povolenie je platné a stavebník má právo
pokračovať v stavebných prácach v zmysle vydaného právoplatného stavebného
povolenia. Na základe tohto listu podala 3 . 8. 20 1 7 trestné oznámenie. 5 . 1 0 . 20 1 7 dostala
od polície vyrozumenie o priestupku, poslali to na Stavebný úrad na Mestský úrad Zlaté
Moravce k ďalšej realizácii. Stavebné povolenie si dali predÍžiť so spätnou platnosťou
v piatom mesiaci 20 1 7 a bolo pred Í žené do roku 2020. Oklamali ste každého a aj políciu.
Primátor mesta mi posielal v listoch samé paragrafy. Paragrafy mali byť poslané pánovi
Kobesovi . Mali Ste chrániť ľudí, ktorí Vás volia. Vie, že oni žiadnu pokutu nedostanú
a ju prenasledujú. Aj by vraždili za bytovky. Slúžte občanom a nie Vašim vreckám. Ona
je týraná a šikanovaná. Požiadala primátora mesta o odstúpenie z funkcie.
uviedol, že na odvolanie primátora z funkcie existuj ú legislatívne
procesy, ktoré sú dané zákonnými predpismi . Pred všetkými občanmi mesta Zlaté
Moravce a Slovenska prehlásil, že sa nestretol so žiadnym úplatkárom, ktorý by prišiel
na Mestský úrad a dával úplatky.

Primátor mesta

-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a odovzdal slovo občanovi mesta pánovi
Sýkorovi.

MUDr. Sýkora uviedol, že pri opakovaných prečítaniach zmluvy medzi Mestom Zlaté
Moravce a spoločnosťou Agel nie je j asné, komu patrí Nemocnica Zlaté Moravce, či je
prenajatá, alebo je vydaná v rámci akcií do vlastníctva spoločnosti Agel. Mesto Zlaté
Moravce vlastní jednu akciu a ostatné spoločnosť Agel, takže Mesto nemá žiadnu činnosť
v tejto Nemocnici. Akcie musia byť kryté nej akým majetkom - budovami mesta alebo
nemocnice. Položil otázku, kto vlastne vlastní Nemocnicu v Zl atých Moravciach.
Spoločnosť Agel za posledný rok, čo vlastní nemocnicu a jej prevádzku neurobila
absolútne nič. Zmluva je podpísaná na 25 rokov a potom už nikto nebude vedieť
povedať, ako to v skutočnosti bolo . Po 25-tich rokoch sa to dá využiť ako vydržanie. Celá
zmluva je nej asná a proti mestu vydieračská. Spoločnosť Agel zrušila vrátnikov,
sú prístupné komukoľvek a kedykoľvek. Môže dôj sť aj
priestory
nemocnice
k napadnutiu pacientov a personálu nemocnice nežiadúcimi osobami. Bola zrušená
kuchyňa a j ej zamestnanci boli prepustení zo zamestnania. Spýtal sa, či hygiena dala
súhlas k takémuto spôsobu zabezpečenia stravy pre pacientov. Z Nemocnice bolo
prepustených 40 zamestnancov, čím sa zvýšila nezamestnanosť v Meste.
Pre rozšírenie odbornej zdravotnej starostlivosti spoločnosť Agel neurobila nič. Podľa
neho to ide tým smerom, ako napr. v Banskej Štiavnici a v Snine, kde boli zrušené
interné oddelenia a boli vytvorené LDCH, ktoré nie sú náročné na odbornú starostlivosť
a ani na náklady. Nesúhlasí s takýmito spôsobmi. Nemocnica v Zlatých Moravciach nie
je nemocnica, pretože nespÍňa základné podmienky nemocnice, je to len zdravotné
zariadenie.
23
-

Ďalej sa spýtal : je Moravecký okres okresom, alebo len na papieri? Má predsedu? On ho
nepozná. Má nejakých poslancov? Má oddelenia - zdravotné, finančné?
Spýtal sa poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Mgr. Kéryho, či platí ústavný zákon, že zdravotná starostlivosť je
bezplatná, alebo neplatí? Ako sa odváži presadzovať minister platenie za zdravotnú
starostlivosť? Porušuje tým Ústavný zákon. Taký človek nemá čo hľadať vo vláde.
poďakoval za príspevok a spýtal sa, či má ešte niekto záuj em
predniesť svoj príspevok a odovzdal slovo poslancovi Národnej rady Slovenskej
republiky, podpredsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Mariánovi Kérymu.

Primátor mesta

-

Mgr. Marián Kéry - poďakoval za slovo a všetkým poprial príjemný večer. Na
zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach sa chystal už dávno. Uviedol, že ťažko sa mu
počúvajú niektoré sťažnosti občanov.
K príspevku pani Jahnovej sa vyj adril, že ho teší, že prestala používať slovo genocída význam slova genocída je, že keď počas Slovenského štátu ľudí nakladali do dobyčích
vagónov a odvážali ich na smrť do plynových komôr. Uviedol, že nevie o tom, že by ona
niečím podobným trpela. Verí jej , že keď sa stavala bytovka, tak j ej životný komfort bol
zhoršený, ale to môže povedať každý občan, keď sa v jeho susedstve stavia dom. Ďalej
uviedol, že všetci si uvedomuj eme, aká je potrebná výstavba nových bytoviek a preto
chce pochváliť vedenie mesta Zlaté Moravce a Mestské zastupiteľstvo, že sa po rokoch
v Meste začalo stavať, aby hlavne mladí ľudia a ďalšie generácie mali kde dôstojne žiť.
K príspevku MUDr. Sýkoru sa vyjadril, že by mu nemusel odpovedať, lebo je tu
prítomný ako občan, nie sú v Národnej rade a ani na zastupiteľstve NSK. Uviedol, že zo
zákona je garantovaná ústavná starostlivosť bezplatná, ale toto sa týkalo ľudí, ktorí majú
nadštandardné príj my. Je to hlavne v Bratislavskom kraj i, pre ľudí, ktorým sa nechce
čakať 1 O hodín u lekára. Poukázal na to, že SMER sociálna demokracia zrušil povinné
poplatky a sú aj proti tomu, aby sa platilo za prednostné vyšetrenie. Spoplatnené mali
byt' len vyšetrenia mimo ordinačných hodín lekárov, ktoré majú určené zo zákona malo to byt' v rámci ich voľného času.
Dodal, že je veľmi rád, že sa Mesto uberá správnym smerom.
Následne uviedol dôvod svojej prítomnosti na tomto zasadnutí Mestského zastupiteľstva
- v súvislosti s j eho osobou a to hlavne v predvolebnej kampani do Nitrianskeho
samosprávneho kraj a počul množstvo nezmyslov, poloprávd a klamstiev, ktoré šírila
hlavne jeho nová kolegyňa MVDr. Balážová. Uviedol, že pani Balážová vstúpila do
povedomia, keď sa objavila v Zlatých Moravciach téma zariadenia na energetické
spracovanie plastov, t. j . spaľovňa plastov. V tom čase ho oslovila manželka MUDr.
Balca, či by vedel pomôcť a sprostredkovať stretnutie pani Balážovej , ktorú vtedy
nepoznal a pánovi Š indlerovi s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja pánom
Milanom Belicom. Súhlasil a do 48 hodín sa konalo pracovné stretnutie menovaných
v kancelárii predsedu NSK s pánom Belicom. Mali spoločné názory, ale kompetencie
predsedu samosprávneho kraj a nedovoľovali niečo v tomto smere podniknúť a preto ho
pani Balážová aj s pánom Šindlerom oslovili, že naj ideálnej šie by bolo, keby sa mohli
stretnúť s ministrom životného prostredia - pánom Žigom, členom a ministrom za SMER
sociálna demokracia. Využil svoj e dobré kontakty s ministrom Richterom, oboznámil ho
so situáciou a do 48 hodín sa konalo pracovné stretnutie v kancelárii pána Žigu prítomní boli osobne on, pán Marek Íleš - vtedaj ší prednosta Okresného úradu, pani
Sýkorová - vtedaj šia vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, pán Galaba, pani
B alážová a pán Šindler.
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Doteraz nikdy nebolo verejne povedané, že Marián Kéry vybavil osobné stretnutie
s ministrom životného prostredia pánom Žigom.
Ďalej uviedol, že v predvolebnej kampani do NSK ho prostredníctvom sociálnych sietí
a blogov pani Balážová označila za netransparentného politika, ktorý pomohol prihrať
svojmu asistentovi Jozefovi Čmikovi budovu bývalej požiarnej zbrojnice aj s pozemkom.
Následne podal vysvetlenie, že : Jozef Čmiko si podal žiadosť o odkúpenie Požiarnej
zbrojnice v roku 20 1 1 v tom čase bol SMER - SD zastúpený v Národnej rade, ale bol
v opozícii a nemal v rukách reálnu moc. Ten majetok štát prostredníctvom Ministerstva
vnútra prehlásil za prebytočný, prebehla transparentná verejno-obchodná súťaž. Firma
Drevosky Skýcov ponúkla najvyššiu ponuku a táto budova bola firme Drevosky Skýcov
predaná. O pozemky pod touto budovou a pozemky priľahlé k nej sa viedol súdny spor
medzi mestom Zlaté Moravce a vtedaj ším Obvodným úradom . Spor trval dva roky
a mesto Zlaté Moravce ho prehralo. Na základe toho štát prehlásil tento majetok za
dubiózny, čo znamená prebytočný a spoločnosť Drevosky Skýcov si podala žiadosť na
jeho odkúpenie a to sa stalo v roku 20 1 5 . Firma Drevosky Skýcov a pán Čmiko zistili, že
nemajú prístupovú cestu k svojmu majetku a preto požiadali Nitriansky samosprávny kraj
o odkúpenie priľahlých pozemkov, to znamená tam, kde je teraz komunikácia a plus aj
nejaký ďalší. Na základe toho bola opäť vyhlásená transparentná verejno-obchodná
súťaž, do ktorej sa mohol prihlásiť hocikto. Prihlásili sa traja uchádzači a opäť najvyššiu
ponuku dala firma Drevosky Skýcov. Uviedol, že ak pani Balážová má nejakú vedomosť
o tom, že bolo niečo porušené, tak nie že má právo, ale má povinnosť konať a nie
pokútne obviňovať ľudí z niečoho, čo neurobili.
Dodal, že nemá rád ľudí, ktorí sa správajú tak, že čím horšie v Meste, tým lepšie pre nich.
Po rokoch sa konečne začalo v tomto meste niečo robiť a len slepý to nevidí, alebo
nechce vidieť a kto bude kritizovať primátora mesta, že sa v Meste nerobí, tak to nechce
vidieť. Skonštatoval, že pani Balážová to naozaj nechce vidieť.
Ďalej uviedol, že na prvom riadnom zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraj a,
keď sa volili komisie a predsedovia komisií, za predsedu kultúry a športu bol navrhnutý
ich kolega Mgr. Milan Galaba. Pani Balážová nepodporila pána Galabu ako predsedu
Komisie kultúry a športu a nehlasovala za neho. Následne sa hlasovalo za podpredsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde bol nominovaný on sám . Zlaté Moravce majú
prvý krát zastúpenie na poste vicežupana NSK a nevníma to len ako jeho ocenenie, ale
ocenenie celého okresu Zlaté Moravce. Pani Balážová opäť nehl asovala ani zaňho
a nepodporila ho. Nebránilo jej to, aby za nimi poslala svojho hovorcu, hovorcu časti
nezávislých poslancov pána Oremusa, ktorý povedal , že by chceli, aby nezávislí poslanci
mali zastúpenie v riadnych komisiách a navrhujú pani Martu B alážovú do Komisie
regionálneho rozvoja. On sám aj s pánom Galabom hlasovali za to, aby pani Balážová
bola členkou Komisie regionálneho rozvoja. Takže žiadna pomsta ale veľkorysosť. To je
jeho skúsenosť s pani Balážovou, no napriek tomu jej zatelefonoval a opýtal sa jej , v akej
Rade školy by rada pracovala. Odpovedala, že v Gymnáziu Janka Kráľa alebo na
Obchodnej akadémii. Garantoval jej , že aspoň v j ednej z týchto škôl bude pôsobiť v Rade
školy.
Uviedol, že on sa nebude mstiť, ale nechce, aby bolo j eho meno očierňované. Napriek
tomu, že je verejne činná osoba a na útok čo sa týka jeho osoby je zvyknutý, vyprosuj e
si, aby d o toho bola zaťahovaná jeho rodina a j eho najbližší spolupracovníci.
Ďalej uviedol, že nikdy v živote nepovedal a nepovedal by to ani pri j eho politických
rivaloch, ktorými sú pán Michal Cimmermann a pani Denisa Uhrinová, ale ak by vyhrala
voľby pani B alážová, v ničom jej nepomôže.
Na záver poďakoval všetkým za pozornosť.
-
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Primátor mesta poďakoval a odovzdal slovo poslankyni MVDr. Balážovej .
-

Poslankyňa Balážová - poďakovala za slovo a uviedla, že by s a rada vyjadrila k veciam,
o ktorých hovoril pán poslanec Kéry. Tým, že sa stala poslancom VÚC, chcela
informovať svoj ich voličov a ostatných občanov v bode Diskusia o tom, že 20. 1 . 20 1 8 sa
konalo riadne zasadnutie. Volili sa vicežupani, volili sa komisie. Boli zvolení štyria
vicežupani. Je pravda, že nezahlasovala za pána Kéryho, ktorý to berie moc osobne. Čo
sa týka podžupanov, j ej názor je tu jednoznačný a nemenný - štyria podžupani
predstavuj ú skutočne obrovský luxus pre Nitriansky samosprávny kraj . Tieto financie by
sa dali použiť niekde inde / vicežupani majú len minimálnu mzdu/. Boli dvaja
vicežupani, momentálne sú štyria a vysvetlenie župana, že ide o politické rozhodnutie ,
nezdieľala ani so županom ani s poslancami, ktorí hlasovali za vicežupanov. Toto nebolo
osobné a takto by hlasovala za akýchkoľvek štyroch vicežupanov. Proti tomuto návrhu
nezahlasovala sama, zahlasovala aj 9 poslancov NSK a 1 1 poslancov sa zdržalo
hlasovania. Každý má hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia. A tak aj hlasovala,
bolo to jej rozhodnutie.
Proti hlasovala aj preto, lebo si myslí, že by sa nemali kumulovať funkcie v samospráve.
Vykonávať mandát poslanca Národnej rady, poslanca NSK a vicežupana, člena Rady
komisií - myslí si , že by taká kumulácia funkcií nemala byť. A z dvoch zvolených
vicežupanov sú aj dvaj a poslancami Národnej rady.
Čo sa týka komisií, informovala o našom volebnom obvode - pán Kéry sa stal členom
rady NSK, predsedom Návrhovej komisie, členom Komisie dopravy, členom Komisie
kultúry a športu. Pán Galaba sa stal predsedom Komisie kultúry a športu, členom
Komisie majetku, členom Komisie školstva a mládeže. Ona sa stala členkou Komisie
regionálneho rozvoja územného plánovania. Z tohto je zrejmé, že všetky miesta
v komisiách si odhlasovala vládna koalícia SMER - SD spojená s SNK. Nezávislým
kandidátom ponechali láskavo vyčiarkované jedno miesto v komisiách. V rade NSK a vo
všetkých komisiách bol porušený princíp proporcionality, ktorý by korešpondoval
s výsledkami župných volieb. Čerešničkou na torte prvého riadneho zasadnutia bolo
hlasovanie za návrh za schválenie Dodatku č. 8 k Rokovaciemu poriadku zastupiteľstva,
ktorý by umožňoval nezávislým poslancom NSK vytvoriť poslanecký klub a tým mať tak
zástupcu nezávislých v rade NSK. Vie, že je tam zástupca, ale bohužiaľ tzv. nezávislý j e
už závislý práve od SMERu. Politické strany demokraticky rozhodli a nezahlasovali za
zmenu Rokovacieho poriadku a znemožnili nezávislým poslancom vytvoriť im
poslanecký klub. Väčšina poslancov z hlavnej koalície sa zdržala hlasovania, proti
hlasovali traja poslanci za SMER SD, z toho boli dvaja zo Zlatých Moraviec .
Čo sa týka hlasovania proti návrhu, aby sa pán Galaba stal predsedom Komisie kultúry
a športu - ona sa zdržala, a to pri hlasovaní o všetkých predsedoch komisií navrhnutých
vládnou koalíciou. To si môžete skontrolovať.
Na záver uviedla, že ona skutočne nekandidovala do NSK preto, aby svoj im hlasovaním
robila alebo kazila radosť pánovi poslancovi Kérymu.

Primátor mesta poďakoval za príspevok a odovzdal slovo poslancovi Mgr. Šírovi.
-

Poslanec Š íra

-

reagoval na príspevok pani Valašíkovej . Spýtal sa jej , kde má trvalý

pobyt.

Pani Valašíková odpovedala, že v obci Obyce.
-
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Poslanec Šíra poďakoval za odpoveď a uviedol, že má pravdu vtom, že pre ňu tu nie j e
-

a ani nebude, pretože ona nie je občanom mesta Zlaté Moravce. Vysvetlil, prečo odbieha
- momentálne rieši v rámci schváleného rozpočtu proj ekt a v rámci toho projektu, len
v tomto čase môže osloviť tých ľudí, ktorých sa tento proj ekt týka a potrebuj e od nich
pomoc a niečo s nimi prej ednať. Popri svoj ej práci oni ako poslanci musia preštudovať
veľké množstvo materiálov - sú členovia komisií, sú členmi jednej alebo aj dvoch
školských rád. Musí odbiehať, pretože sa blížia terminované veci, niektorí poslanci boli
PN, keď ich kontaktoval a toto je miesto, kde sa stretli a môžu prebrať ďalší postup. On
si nemôže dovoliť počas svojho pracovného času riešiť mestské veci .
Ďalej uvi edol, že j e smutné, že sa pani Valašíková chodí ukazovať na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach a propagovať svoju stranu, ktorú zastupuje a snaží sa vyvodiť
dojem, že je občiankou tohto mesta. On tiež, ako poslanec Zlatých Moraviec nechodí na
žiadne iné zastupiteľstvá, či obecné alebo mestské, pretože aj keď sú verejné, myslí si, že
tam nepatrí a nemá tam čo obhajovať.

Pani Valašíková uviedla, že sa narodila v Zlatých Moravciach a žila tu 22 rokov.
-

Primátor mesta poďakoval za príspevok a udelil slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej .
-

Poslankyňa Uhrinová poďakovala za slovo . Aj keď jej neprináleží vystupovať v bode
-

Vystúpeni e občanov, uviedla, že poslanci MsZ si vysoko vážia vystúpenie všetkých
občanov a každého človeka, ktorý tu vystúpi . Požiadala občanov, aby nechceli od
zamestnancov Mesta odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorá tam je položená. Keď je
položená otázka, vedenie Mesta si to zapíše a odpoveď im bude zaslaná písomne, alebo
sa môžu zastaviť na Mestskom úrade a bude im odpovedané ústne, pretože už dve hodiny
trvá vystúpenie občanov.

Primátor mesta poďakoval za príspevky a spýtal sa, či má ešte niekto v rámci bodu
vystúpenia občanov záuj em o príspevok a následne prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 1 1/
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
... ./2018, o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-34MZ-2018)
Návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 . Vzhľadom na
potrebu riešenia situácie v oblasti informačných, reklamných a propagačných zariadení
na území mesta je nevyhnutné prijať j ednotný systém a princípy existencie takýchto
zariadení na území mesta. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh tohto VZN.
V prípade potreby bližšie informácie poskytne JUDr. Uličná lvanová.

Primátor mesta uviedol, že návrh bol predložený z dôvodu skončenia zmluvy k 3 1 . 1 .
20 1 8 so spoločnosťou V ego marketing s.r.o . , ktorá pôsobila v oblasti informačných,
reklamných a propagačných zariadení v meste Zlaté Moravce.
-

Primátor mesta PaedDr. Husár

-

otvoril diskusiu k bodu rokovania a odovzdal slovo

poslancovi JUDr. Cimmermannovi .

JUDr. Cimmermann poďakoval z a slovo a spýtal sa JUDr. Uličnej lvanovej , či nevidí
-
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problém v § 3 bod 1
pod pojmom reklamné zariadenia sa rozumie . . . , pretože to
vysvetlenie nekorešponduj e s reklamnou stavbou, pretože v Stavebnom zákone je
uvedené niečo iné a nie je tam vôbec uvedená táto definícia.
-

JUDr. Uličná Ivanová uviedla, že je tu vysvetlené, že pojmom reklamné zariadenie sa
-

rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha vrátane všetkých j ej súčastí,
používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo propagačné účely. To neznamená,
že sa jedná len o stavbu v zmysle Stavebného zákona.

Primátor mesta spýtal sa, či sa ešte niekto hlási do diskusie a odovzdal slovo
viceprimátorovi mesta Ing. Holubovi.
-

Viceprimátor Ing. Holub poďakoval za slovo a uviedol, že vznikli dve pripomienky
k tomuto VZN.
Jedná sa o § 7 bod. 5
K umiestneniu reklamných zariadení na stÍpoch verejného
osvetlenia, stÍpoch verejného rozhlasu / bolo doplnené/ a trakčných stožiaroch podáva
vyjadreni e správca stÍpa alebo stožiara, nakoľko v mestskej časti Prílepy tieto stÍpy stále
existujú a sú na nich umiestnené reklamy.
-

-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
pozmeňujúci návrh viceprimátora mesta Ing. Holuba a spýtal sa, kto j e :

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra,
Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Madola)
� rezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko, Madola)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že pozmeňu júci návrh VZN
viceprimátora mesta Ing. Holuba bol poslancami MsZ schválený.
Primátor mesta odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Ing. Holubovi .
uviedol, že druhá pripomienka bola zapracovaná v § 4 ako
bod 6 Reklamné zariadenia sa nesmú umiestňovať na stÍpy verejného osvetlenia na
ktorých j e umiestnené dopravné značenie.

Viceprimátor Ing. Holub

-

-

uviedol, že druhá pripomienka bola zapracovaná z toho dôvodu, aby
sa Mesto nedostalo do rozporu s dopravnou políciou.

Primátor mesta

-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
pozmeňuj úci návrh viceprimátora mesta Ing. Holuba a spýtal sa, kto je :

�a: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomaj ko)

Proti: O
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Zdržali sa: O
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že pozmeňujúci
viceprimátora mesta Ing. Holuba bol poslancami MsZ schválený.
Primátor mesta

-

návrh

spýtal sa, či sa ešte niekto hlási o slovo a odovzdal slovo poslancovi

Ing. Adamcovi .

Poslanec Adamec uviedol, že má pozmeňujúci návrh a prezentoval ho aj na stretnutí
poslancov. V § 4 bod 3 sa hovorí, že reklamná plocha a zariadenie nesmie svoj im
vyhotovením a umiestnením rušiť vzhľad mesta a okolia, ohrozovať verejnú bezpečnosť
a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru
obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom alebo osvetlením. Za uvedeným požiadal
doplniť vetu, že „Reklamná plocha nesmie presahovať rozmer 2 OOO x 1 OOO mm. " Tým
by sa vlastne odstránili billboardy z Mesta. V prípade schválenia tohto návrhu by Mesto
prišlo približne o 7 OOO € ročne z nájmu. Uviedol, že nevidí veľký význam umiestnenia
billboardov v meste, oveľa kraj šia by tam bola vysadená zeleň. Ak billboardy zakrývajú
nejaký neporiadok v meste , bude lepšie ho odstrániť.
-

uviedol, že ak by bol návrh poslanca Adamca schválený poslancami
MsZ, museli by byt' odstránené všetky billboardy z pozemkov mesta Zlaté Moravce.
Dodal, že všetky billboardy, ktoré sú umiestnené na pozemkoch mesta sú legálne.

Primátor mesta

-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
pozmeňujúci návrh poslanca Adamca a spýtal sa, kto j e :
Za: 1 ( Adamec)
Proti: O
Zdržaliv sa: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, B alážová, C immermann, Dvonč, Tomajko)
14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová'
Prezentovaní:
v
Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že pozmeňujúci
uznesenia poslanca Adamca nebol poslancami MsZ schválený.

návrh

Primátor mesta poďakoval a požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za návrh uznesenia
v znení, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
�a: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložené VZN bolo
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poslancami Mestského zastupiteľstva schválené.
K bodu 12/
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
... ./2018, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-34MZ2018)

Predloženým návrhom VZN sa stanovujú podmienky poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území me sta Zlaté Moravce .
VZN upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich
posudzovania a overovania zo strany oprávnených orgánov, schvaľovanie dotácií,
pravidlá zúčtovania dotácií. Návrh VZN bol prerokovaný a odporučený Finančnou
komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 . V prípade potreby bližšie informácie poskytne Ing. Szobiová.
otvoril diskusiu k bodu rokovania a odovzdal slovo
poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej .

Primátor mesta PaedDr. Husár

-

Poslankyňa lvanovičová uviedla, že nakoľko toto VZN už bolo zverejnené a následne
-

sa konala Finančná komisia, ktorá sa uzniesla na nasledovnom stanovisku, dáva
poslanecký návrh na úpravu zverejneného znenia Všeobecného záväzného nariadenia
Mesta Zlaté Moravce o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. F inančná
komisia odporučila, aby v § 6 ods. 3 písm. g) bol doplnený text. „ v prípade, že subjekt
daňové priznanie a účtovnú závierku podáva."

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
pozmeňuj úci návrh poslankyne lvanovičovej a spýtal sa, kto j e :

?-a: 14 (

B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová'

Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že pozmeňujúci
poslankyne Ivanovičovej bol poslancami MsZ schválený.

návrh

Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni PaedDr. Ivanovičovej .
-

ďalej navrhla, aby boli zapracované drobné úpravy, ktoré sú
formálnymi chybami v texte návrhu: § 7 ods. 2 a 3 úprava textu v nasledovnom znení:
§ 7 Predkladanie žiadosti :

Poslankyňa Ivanovičová

-

2. Pre dotácie poskytované v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) žiadateľ predloží žiadosť
najneskôr do 3 1 . októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia
požaduje, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prij atia v podateľni
MsÚ Zlaté Moravce.
3. Pre dotácie poskytované v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) tohto VZN môže žiadateľ
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predložiť žiadosť aj počas rozpočtového roka, pričom musia byt' dodržané podmienky
poskytovania dotácií podľa § 5 tohto VZN.
Ďalej navrhla v § 9 ods. 1 upraviť text nasledovne :
§ 9 Mimoriadne dotácie z rozpočtu obce
1 . Zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu pre
žiadateľa, ktorý požiadal o dotáciu mimo určeného termínu podľa § 7 ods. 2 tohto
VZN za podmienky krytia dotácie v príslušnej kapitole rozpočtu mesta.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za
pozmeňuj úce návrhy poslankyne Ivanovičovej a spýtal sa, kto je:
Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, lvanovičová, Holub, Šíra,
Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Uhrinová )
Prezen �ovaní: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poz meňujúci
poslankyne Ivanovičovej bol poslancami MsZ schválený.

návrh

spýtal sa, či má ešte niekto záuj em zapoj iť sa do diskusie k tomuto
bodu a odovzdal slovo poslancovi PaedDr. Petrovičovi.

Primátor mesta

-

uviedol, že ho mrzí, že ten materiál sa nestihol dostať na Komisiu
školstva, kultúry a športu, ktorá mala tiež k tomu množstvo pripomienok. Spýtal sa, či je
ozaj nutné predložiť pri žiadaní dotácie všetky dokumenty uvedené v § 6 bod 3.
V minulosti žiadali, aby sa to minimalizovalo a nebolo potrebné doložiť také veľké
množstvo dokumentov, žiadať iba tie, ktoré ukladá zákon.
Uviedol, že zahlasuje za tento návrh, pretože žiadosti o dotáciu sa môžu v tomto roku
podávať do 1 5 . 3 . 20 1 8, čiže žiadatelia ešte stihnú podať žiadosti a čerpať dotáciu.
Prípadné zmeny budú musieť byť riešené dodatkami k tomuto VZN.

Poslanec Petrovič

-

Primátor mesta - uviedol, že predkladateľom návrhu tohto VZN bola Ing. Szobiová,
vedúca Ekonomického oddelenia a preto to bolo predložené vo Finančnej komisii .
Poslankyňa lvanovičová - uviedla, že na tomto návrhu VZN pracovala Ing. Szobiová aj
so zamestnancami ekonomického oddelenia. Do úvahy brali požiadavky, ktoré boli dané
Komi siou školstva, kultúry a športu.

Primátor mesta odovzdal slovo Ing. Szobiovej .
-

Ing. Szobiová - poďakovala za slovo. K povinným dokladom a prílohám žiadosti
o dotáciu uviedla, že väčšina vecí je zhrnuté do písomného vyhlásenia - to, že nemajú
podÍžnosti a že sú právoplatne založené a majú určené IČO alebo DIČ . Žiadatelia musia
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ešte predložiť výpis z príslušného registra, ale to len v prípade, že podáva žiadosť prvý
krát. V prípade, ak je žiadosť predkladaná opakovane, tento doklad nie j e potrebné už
predkladať, iba v prípade zmeny nejakých údajov v príslušnom registri . Výpis z registra
trestov j e podmienený pripomienkou poslancov, že výpis z registra trestov sa žiada
v prípade dotácie vyššej ako 300 €. Výpisom z registra trestov sa preukazuje to, čo nám
určuj e zákon o Rozpočtových pravidlách, že dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi,
proti ktorému j e právoplatne uložený trest zákazu prij ímať dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únii. Čiže je
proti nemu vedené nejaké konanie.

Primátor mesta

-

poďakoval Ing. Szobiovej za vysvetlenie. Odovzdal slovo poslancovi

JUDr. Dvončovi.

Poslanec Dvonč spýtal sa predkladateľov tohto VZN, z čoho vychádzali pri j eho
tvorbe, pretože sa mu zdá zbytočné, aby žiadatelia predkladali také množstvo dokladov.
Uviedol príklad, že Nitriansky samosprávny kraj vyžaduj e dva doklady a prideľujú
podstatne vyššie sumy Občianskym združeniam.
-

Primátor mesta udelil slovo Ing. Szobiovej .
Ing. Szobiová odpovedala, že uvedené u ž vysvetlila - musia zistiť, či žiadateľ nemá
nej aké nedoplatky, záväzky a pod. Všetky požadované údaje sú zhrnuté do j edného
písomného vyhlásenia, ktorého vzor je uvedený a predpripravený v prílohe tohto VZN.
V skutočnosti sú požadované len tri doklady.
-

uviedol, že nepochopí, že Nitriansky samosprávny kraj požaduje len
dva doklady, z čoho j eden je, že združenie pôsobí na území Nitrianskeho samosprávneho
kraj a a Mesto Zlaté Moravce požaduje dokladov viac. Podľa jeho názoru je to zbytočné.

Poslanec Dvonč

-

Primátor mesta udelil slovo poslankyni PaedDr. lvanovičovej .
Poslankyňa lvanovičová uviedla, že toto bolo pripomienkované aj na Finančnej
komisii. Na základe výstupu z Finančnej komisii a pripomienok poslancov j e povinný
žiadateľ doložiť k žiadosti o dotáciu uvedené tri dokumenty a to z dôvodu, aby Mesto
bolo chránené.
-

Primátor mesta uviedol, že výpis z registra trestov je potrebné doložiť len raz.
-

Primátor mesta požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za návrh uzne senia v znení, ktoré
je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Balážová )
14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová,
Prezentovaní:
lvanovičová, Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predlože né VZN
poslancami MsZ schválené.

bolo

K bodu 13/
Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 7 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Zlaté Moravce (mat. č.4-34MZ-2018)
Návrh novelizácie VZN bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa
1 5 .2.20 1 8 . Dôvodom predloženia návrhu novelizácie tohto VZN j e zmena výšky
koeficientu na žiaka/dieťa v školských zariadeniach na rok 20 1 8 financované z výnosu
dane z príjmov fyzických osôb . Zmena nastala aj v hodnote koeficientu pre dieťa
v školskom klube detí. Na základe týchto skutočností bolo potrebné prepočítať výšky
dotácie na dieťa/žiaka. V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu
poskytne Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za návrh uznesenia v znení,
a opýtal sa, kto je :

ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra,
Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Holub )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia
bol poslancami MsZ schválený.

K bodu 1 4/
Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté
Moravce dodatkom č. 2 (mat. č.5-34MZ-2018)

Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 .02.20 1 8 ako aj Finančnou komisiou
dňa 1 5 .2.20 1 8 . V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing .
Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
-

Bez diskusie.
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za návrh uznesenia v znení, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania
a opýtal sa, kto je :

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: 1 ( Balážová )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia
bol poslancami MsZ schválený.

K bodu 15 /
Návrh na schválenie „Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté
Moravce" (mat. č.6-34MZ-2018)

Mesto Zlaté Moravce zaháj ilo obstarávanie nového Územného plánu Mesta Zlaté
Moravce. Predložené zadanie obsahuje dôvody na obstaranie územného plánu ako aj
základné úlohy a ciele, ktoré j e potrebné riešiť v územnom pláne mesta. Úlohy sú
definované na základe podkladov získaných v prieskumoch a rozboroch mesta. Okresný
úrad v Nitre odbor výstavby a bytovej politiky vydal súhlasné stanovisko k predloženému
návrhu zadania ÚPN mesta Zlaté Moravce. Po schválení Zadania bude v ďalšom kroku
spracovaný Koncept územného plánu mesta Zlaté Moravce v dvoch variantoch, v ktorých
budú riešené všetky pripomienky dané k zadaniu pre ÚPN. Uv edený návrh bol
prerokovaný a odporučený komisiou výstavby, územného plánovania a životného
prostredia dňa 6.2.20 1 8 . V prípade potreby bližšie informácie k pre dloženému návrhu
podá Ing. Bacigálová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

otvoril diskusiu k bodu rokovania a odovzdal

slovo poslankyni MVDr. Balážovej .
uviedla, že
Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia, ktorej je členom, nesúhlasí s niektorými vecami, ktoré sú
v Územnom pláne. Znova boli postavený do polohy, že do 2 8 . 2. 20 1 8 treba podať
žiadosť o dotáciu na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie. Ak žiadosť nebude
podaná, Mesto nedostane dotáciu. Pripomienky občanov a všetkých inštitúcií boli
zapracované do nového ÚP, ale nikto to zapracovanie pripomienok potom nevidel. Ak aj
niekto ešte chcel mať nejakú pripomienku, nebol čas. Znova to bolo robené na poslednú
chvíľu.
Schválenie v rámci Komisie výstavby, územného plánovania a ŽP bolo preto, lebo
museli, aby Mesto dostalo dotáciu.

Poslankyňa Balážová

-

Primátor mesta odovzdal slovo Ing. Bacigálovej .
potvrdila, že poslankyňa MVDr. Balážová m á pravdu, že spracovanie
zadania ÚP meškalo. Pri spracovaní zadania Územného plánu bol krátky čas, ale uviedla,

Ing. Bacigálová
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-

že zadanie ÚP bolo zverejnené už v decembri 20 1 7. Tridsať dní bolo zadanie ÚP
zverejnené a nikto nemal pripomienky, iba PharmDr. JUDr. Vicianová, ktorá chodila na
všetky kontrolné dni, mala k ÚP otázky a pripomienky. Teraz bolo zadanie Územného
plánu zverejnené druhý krát a na Komisii výstavby mal otázku iba MUDr. B alco . Otázku
MUDr. B alca zodpovedal a vysvetlil spracovateľ zadania ÚP. Zadanie Územného plánu
bolo zverejnené dvakrát po dobu tridsiatich dní.
Ďalej dodala, že zadanie územného plánu spracováva odborne spôsobilá osoba, celý
kolektív architektov, urbanistov a inžinierov, ktorí sú odborníci na dopravu. Odborne
spôsobilá osoba dozerá na to, aby zadanie ÚP spÍňalo všetky parametre a požiadavky.
A to, čo uviedla pani Laktišová, že Mestu chýba vyj adrenie, nie je pravda. Ona sama sa
nevie vyj adriť k tomu, či j e dobre spracované zadanie ÚP, ale ÚP spracovávajú viacerí
odborníci , ktorí sú za to zodpovední a majú na to odbornú spôsobilosť.
uviedla, že aj ona mala pripomienky k zadaniu ÚP v rámci
dopravy. Na kontrolných dňoch bolo povedané a dúfa, že to bude uvedené aj v zápisnici,
že zadanie ÚP je čo naj širšie a konkrétny bude koncept a je zvedavá, ako sa potom budú
riešiť konkrétne veci, ktoré chceli riešiť poslanci MsZ a niektorí občania. Povedal to
spracovateľ územného plánu, povedal to aj pán architekt Bugár, ktorý j e za to
zodpovedný. Tých vecí tam bolo viacej , bolo to 70 strán, materiály sa menili dva aj tri
krát. Nebolo to j ednoduché. Bolo povedané, že je to všeobecné zadanie a potom sa uvidí.

Poslankyňa Balážová

-

potvrdila, že je to všeobecné zadanie, ktoré vychádza z rozborov
a z prieskumov, že ktoré lokality treba v koncepte riešiť. Touto cestou poprosila všetkých
poslancov MsZ, aby sa zúčastňovali kontrolných dní, pretože Územný plán mesta je
veľmi dôležitým dokumentom pre Mesto Zlaté Moravce a to hlavne pri konceptoch, kde
sa budú riešiť konkrétne lokality a zóny mesta. Konanie kontrolných dní bude poslancom
oznamované včas. Je možné dohodnúť aj čas konania kontrolných dní, aby všetkým
vyhovoval . Je dôležité, aby bol koncept ÚP schválený tak, aby boli spokojní poslanci
MsZ aj občania mesta Zlaté Moravce.

Ing. Bacigálová

-

Poslankyňa Balážová na kontrolných dňoch sa dotazovala, prečo neboli pozývaní
všetci poslanci, pretože ak sú k zadaniu ÚP pripomienky, naj lepšie ich vysvetlí architekt.
Preto je dôležité, aby boli pozývaní všetci poslanci MsZ.
-

dal za pravdu poslankyni Balážovej , že Územný plán je v omeškaní
a to z obj ektívnych príčin. Vysvetlil, že pani
architektka Ing. Čuboňová, ktorá bola
zazmluvnená, v mesiaci apríl ukončila spoluprácu s Mestom z rodinných dôvodov, preto
sa musela hľadať nová odborne spôsobilá osoba. Mesto ju našlo, ale z nejakých dôvodov
opäť odborne spôsobilá osoba odstúpila od spolupráce. Momentálne Mesto spolupracuje
s architektom Ing. Bugárom.

Primátor mesta

-

Primátor mesta odovzdal slovo poslancovi PaedDr. Petrovičovi.
-

uviedol, že teraz zahlasuje za tento návrh a nebude blokovať
dotáciu pre Mesto, ale v budúcnosti určite bude dbať na to, aby neboli legalizované
žiadne čierne stavby. Požiadal, aby sa kontrolné dni konali v čase po pracovnej dobe,
pretože doteraz tomu tak nebolo. Ďalej požiadal, aby sa k Územnému plánu konalo
minimálne j edno verejné zhromaždenie občanov, aby sa mohli tiež vyjadriť.

Poslanec Petrovič
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-

informovala, že sa bude konať verejné prerokovanie zadania
Územného plánu, kde sa budú môcť vyjadriť všetci občania Mesta a ich pripomienky tam
budú vyhodnotené.

Ing. Bacigálová

-

Primátor mesta uviedol, že dúfa, že Územný plán Mesta bude schválený a Mesto
neskončí tak, ako v minulom období pri tvorbe Územného plánu.
-

Bez ďalšej diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 1 1 ( Balco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Holub, Š íra, Adamec,
Cimmermann, Dvonč, Tomaj ko)

Proti: O
Zdržali sa: 1 ( Balážová )
Nehlasovali: 2 (Ivanovičová, Vicianová )
Prezen �ovaní: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Síra, Adamec, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 1 6/
Návrh na schválenie uznesenia v nasledujúcom znení: „Súhlas, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán mesta
Zlaté Moravce" potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie"
(mat. č.7-34MZ-2018)

Mesto má záuj em uchádzať sa o poskytnutie dotácie na územný plán z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoj a SR, ktorú možno poskytnúť do výšky 80% oprávnených
nákladov žiadateľa na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom
rozpočtovom roku. Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh na schválenie
súhlasu, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Zlaté Moravce potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy
o poskytnutí dotácie. Predmetné uznesenie bude tvoriť j ednu z príloh k žiadosti
o poskytnutie dotácie.
Uvedený návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou výstavby, územného plánovania
a životného prostredia dňa 6.2.20 1 8 . V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Bacigálová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto j e :
Za: 12 ( Balco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra, Adamec,
Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Balážová )
Prezentvovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 1 7/
Návrh n a predloženie Ž iadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na projekt „ Územnoplánovacia
dokumentácia Mesta Zlaté Moravce" (mat. č.8-34MZ-2018)

Mesto má záuj em uchádzať sa o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby SR. Jedná sa o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v roku 20 1 8 . Spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške min . 20%. Termín na
predkladanie žiadosti o dotáciu je stanovený na 2 8 . 02 .20 1 8 . Návrh bol prerokovaný
a odporučený F inančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 . V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto j e :
Za: 12 ( B alco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Ho lub, Šíra, Adamec,
Cimmermann, Dvonč, Tomaj ko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Balážová )
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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K bodu 1 8/
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2018 (mat. č.9-34MZ-2018)
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing . Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu ro kovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 12 ( B alco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra, Adamec,
Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Balážová )
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 19/
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2018 (mat. č.10-34MZ-2018)
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 12 ( B alco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra, Adamec,
Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 ( Vicianová, Balážová )
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
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Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 20/
Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok
2018 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu
v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2018 (mat. č.11-34MZ-2018)
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu ro kovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 13 ( B alco, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, lvanovičová, Holub, Šíra, Adamec,
Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Vicianová )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová
v

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

'

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 21/
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 36/2017 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov (mat. č. 12-34MZ-2018)
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade p otreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
-

B ez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
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Za: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
v

Holub , Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva zohratý na vedomie.
K bodu 22/
Návrh na predloženie Ž iadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na projekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov
v Zlatých Moravciach" (mat. č.13-34MZ-2018)

Návrh j e predložený z dôvodu, že Mesto má záuj em uchádzať sa o dotáciu s proj ektom
Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov. Projekt je zameraný na výmenu okien
a dverí, úplnú opravu fasády a erbu ako aj na opravu sociálnych zariadení na prízemí
a vybudovanie bezbariérového prístupu a úpravy informačnej kancelárie vrátane j ej
vnútorného vybavenia. V rámci proj ektu je možné požadovať dotáciu v maximálnej
výške 950 tisíc Eur a spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výške 5%. Predložený
návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezen �ovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 23/
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia na projekt „Podpora triedeného zberu
v meste Zlaté Moravce" (mat. č.14-34MZ-2018)
Mesto má záuj em uchádzať sa žiadosťou o nenávratné finančné prostriedky v rámci
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výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. Maximálna miera podpory formou
nenávratného finančného príspevku je 95% z oprávnených nákladov projektu pri
dodržaní podmienky minimálnej miery spolufinancovania zo zdrojov prij ímateľa vo
výške 5 % z oprávnených nákladov projektu. Termín na predkladanie žiadosti j e
30.4.20 1 8 . Hlavným cieľom podaného projektu v súlade s cieľom a zameraním výzvy je
zabezpečiť a podporiť triedený zber komunálnych odpadov v meste Zlaté Moravce,
pričom v tejto aktivite budeme riešiť nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
- univerzálny nosič pracovných nadstavieb, ramenový nosič kontajnerov a sadu 5 kusov
vaňových kontajnerov.
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 24/
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté
Moravce osvetlením priechodov 2018" (mat. č.15-34MZ-2018)
Mesto má záuj em uchádzať sa o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra kde
maximálna výška podpory projektu formou dotácie je 24 tisíc Eur pri dodržaní
podmienky spolufinancovania zo zdrojov prij ímateľa vo výške najmenej 5%
z oprávnených nákladov proj ektu. Cieľom Mesta je v súlade s hlavnou aktivitou projektu
zabezpečiť osvetlenie 7 existujúcich priechodov pre chodcov, pričom celkové oprávnené
náklady sú odhadované na približne 28 tisíc Eur.
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komisiou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
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Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :

�a: 14 (

Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová
v

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

'

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 25/
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu podľa §1 a §2 Výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 na projekt „Modernizácia budovy
Daňového úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa" (mat. č. 16-34MZ-2018)
Mesto Zlaté Moravce má záuj em uchádzať sa o dotáciu s proj ektom - Modernizácia
budovy Daňového úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa. Termín na
predkladanie žiadosti o dotáciu je 3 1 .3 .20 1 8 . V rámci realizácie proj ektu by boli na
budove vymenené okná v hodnote približne 1 5 OOO 20 000€. Mesto môže získať dotáciu
vo výške max. 1 3 500€a na proj ekte sa musí podieľať prostriedkami vo výške naj menej
1 0%.
Predložený návrh bol prerokovaný a odporučený Finančnou komi siou dňa 1 5 .2.20 1 8 .
Bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Szobiová.
-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané .

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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K bodu 26/
Návrh na schválenie spôsobu prenájmu hnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže - na užívanie stÍ pov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia
informačných, reklamných, a propagačných zariadení (mat. č.17-34MZ-2018)

Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach je predkladaný návrh na zámer
nakladania s majetkom mesta - stÍpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia
informačných, reklamných a propagačných zariadení - formou obchodnej verejnej
súťaže. B ližšie informácie k predloženému návrhu podá JUDr. Uličná lvanová.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
poslancovi Ing. Adamcovi.

Poslanec Adamec uviedol, že sa pripája k návrhu poslankyne Ivanovičovej , ktorý
podala na pracovnom stretnutí poslancov MsZ, aby Mesto spravovalo informačné,
reklamné a propagačné zariadenia. Ak by to nešlo, následne sa vyhlási verejno-obchodná
súťaž.
-

Poslankyňa Vicianová - uviedla, že aj ona sa pripája k názoru PaedDr. Ivanovičovej .
Primátor mesta - uviedol, že v prípade že bude schválený návrh spôsobu prenájmu
hnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce, do výberovej a hodnotiacej komisie, ktorá
bude posudzovať súťažné návrhy, navrhol poslankyňu Mgr. Uhrinovú a poslanca Mgr.
Šíru.

Primátor mesta požiadal poslancov MsZ hlasovať za návrh na schválenie členov
komisie - poslankyňa Mgr. Uhrinová a poslanec Mgr. Šíra a opýtal sa, kto j e :
Za: 8 ( Holub, Cimmermann, Uhrinová, Šíra, Balco, Tomajko, Madola, Petrovič)
Proti: O
Zdržali sa: 1 (Dvonč )
Nehlasovali: 5 (Adamec, B alážová, Ivanovičová, Klučiar, Vicianová)
Prezen �ovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh bol
poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta - odovzdal slovo poslancovi PaedDr. Petrovičovi.
Poslanec Petrovič - uviedol, že na stretnutí

poslancov bola téma spravovania
informačných, reklamných a propagačných zariadení prediskutovaná. V prípade
prevádzkovania týchto zariadení Mestom je výnos z prevádzkovania jasne daný. Ak
bude vyhlásená verejno-obchodná súťaž na prevádzkovanie týchto zariadení, podmienky
sa môžu ešte zlepšiť. Pokiaľ by sa podmienky zhoršili a Mesto by nebolo spokojné,
verejno-obchodná súťaž môže byt' zrušená. Preto on bude hlasovať za vyhlásenie
verejno-obchodnej súťaže a následne sa uvidí.
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Primátor mesta - vysvetlil, že podľa uznesenia, ktoré je schválené a podľa prijatého
VZN, za umiestnenie navigačného informačného systému jednej tabuli Mesto dostáva
1 20 € ročne. V prípade prevádzkovania externou spoločnosťou bude Mesto dostávať
120 € ročne alebo aj viac. V prípade návrhu nižšej ceny prevádzkovateľom tento návrh
neodsúhlasí hodnotiaca komisia, pretože Mesto má prijaté platné VZN.
Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni PaedDr. lvanovičovej .
-

- uviedla, že podľa j ej názoru b y Mesto malo skúsiť samé
spravovať reklamný, informačný systém a treba na to využívať Technické služby mesta
Zlaté Moravce. Navrhla, aby reklamný a informačný systém v Meste prevádzkovalo
Mesto .

Poslankyňa Ivanovičová

Primátor mesta odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Ing. Holubovi .
-

Viceprimátor mesta Ing. Holub - upresnil, že momentálne Mesto za 1 20 € ročne
prenaj íma priestor na stÍpe verejného osvetlenia na umiestnenie nejakej tabuľky.
Reklamnú tabuľku, ktorá tam má byt' umiestnená, musí niekto vyrobiť a umiestniť na
stÍp verej ného osvetlenia. Mesto len prenaj íma priestor na stÍpe verejného osvetlenia,
neponúka takéto služby. V prípade, ak by bol nejaký uchádzač úspešný v obchodno
verejnej súťaži, sú to spravidla firmy, ktoré navyše zabezpečujú pre svoj ich klientov to,
že im tabuľku vyrobia, spravia grafický návrh, spravia im tlač a osadia im tabuľku na
stÍp. Mesto chce v oboch prípadoch za priestor na stÍpe verejného osvetlenia 1 20 € ročne.
uviedol, že externá spoločnosť sa stará o údržbu tabuľky, aJ
v prípade nej akého poškodenia. Je na poslancoch MsZ, ako rozhodnú, pretože 3 1 . 1 .
20 1 8 skončila zmluva so spoločnosťou V ego Marketig.

Primátor mesta

-

Bez ďalšej diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 7 ( Holub, Dvonč, Uhrinová, Šíra, Balco, Tomajko, Petrovič)
Proti: 3 (Adamec, C immermann, Madola)
Zdržali sa: 4 (Vicianová, Klučiar, Balážová, Ivanovičová)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, lvanovičová
v

'

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta uviedol, že po neschválení predloženého návrhu uznesenia nebude
vyhlásená verejno-obchodná súťaž a umiestnenie informačných, reklamných,
a propagačných zariadení v meste Zlaté Moravce bude prevádzkovať Mesto.
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K bodu 27/
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre
manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovú - z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.18-34MZ-2018)

Návrh bol prerokovaný a odporučený
komisiou správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa O 1 .02 .20 1 8 . Mestské zastupiteľstvo
uznesením č. 776/20 1 7 zo dňa 1 4 . 1 2.20 1 7 schválilo spôsob prevodu nehnuteľného
maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časti pozemku. Kúpna cena je stanovená
30 € za m2 splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Návrh sa bude schvaľovať hodným
osobitným zreteľom. V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá
Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a odovzdal
slovo Ing. Kmeťovi .

Ing. Kmeť - uviedol, že tento návrh je predkladaný na schválenie samotného predaj a,
kde je potrebné schvaľovať trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Cenu 3 0 € za m2
navrhol p án Zachariaš, ako ústretový krok voči Mestu, že pochybil a začal stavať bez
odkúpenia pozemku.
Bez ďalšej diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 12 ( Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra,
Adamec, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
Proti: 1 (Balážová)
Zdržali sa: 1 (Balco)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová'
Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)
v

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 28/
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. na preložku verejnej kanalizácie na Ulici 1. mája
v Zlatých Moravciach (mat. č. 19-34MZ-2018)

Predmetný návrh sa týka žiadosti Mesta Zlaté Moravce o uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť , ktoré je
potrebné pre zápis vecného bremena preložky verejnej kanalizácie do katastra
nehnuteľností po výstavbe stavby - Infraštruktúra pre Bytový dom 32 b.j . Zlaté Moravce.
Návrh bol prerokovaný a odporučený
komisiou správy mestského majetku,
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podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa O 1 . 02 .20 1 8 . V prípade potreby bližšie
informácie k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
�a: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 29/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Morave� - pozemku na Čiern � Doline v Zlatých Moravciach pre manželov
Ing. Juraja Silhavíka a Veroniku Silhavíkovú - z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.20-34MZ-2018)

Mestskému úradu bola doručená žiadosť pani Veroniky Šilhavíkovej , bytom Čierna
Dolina o odkúpenie parcely o výmere 523 m 2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce . Dôvodom žiadosti je, že predmetný pozemok už užívali od roku 1 939 rodičia
pani Š ilhavíkovej a naďalej ho užíva aj ona do dnešnej doby. Daná parcela tvorí súčasť
areálu rodinného domu s dvorom a záhradou, ktoré sú obklopené z troch štvrtín
pozemkami vo výlučnom vlastníctve pani Š ilhavíkovej . Mesto nemá k pozemkom
zabezpečený žiaden prístup.
Návrh bol prerokovaný a odporučený
komisiou správy mestského maj etku,
podnikateľ skej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 .02.20 1 8 . Návrh je predložený na
schválenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
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Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Ivanovičová, Holub, Šíra,
Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 (Uhrinová )
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, S íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 30/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - poľnohospodárskeho pozemku v Zlatých Moravciach pre
poľnohospodárske družstvo Neverice - z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.21-34MZ-2018)

Mestskému úradu bola doručená žiadosť poľnohospodárskeho družstva Neverice
o odkúpenie parcely o výmere 20 1 4 1 m2 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce . Návrh bol prerokovaný komisiou správy mestského
maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 .02 .20 1 8, ktorá neodporučila
schváliť tento odpredaj , ale súhlasí s pokračovaním prenájmu na základe platnej
nájomnej zmluvy na obdobie 1 5 rokov ( od l . 1 20 1 8 do 3 1 . 1 2.2032) za 8 0 € za 1 ha za
jeden rok. Návrh je predložený na schválenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: O
Proti: 12 (Cimmermann, Dvonč, Holub, Šíra, Balco, Tomajko, Balážová, Adamec,
Vicianová, P etrovič, Klučiar, Madola)

Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 (Uhrinová, Ivanovičová)
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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K bodu 31/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Prílepy vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce, pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.22-34MZ-2018)
Mesto Zlaté Moravce obdržalo žiadosť spoločnosti PKP-SK s.r.o . o odkúpenie parciel
nachádzaj úce sa v katastrálnom území Prílepy , zapísaných na LV č. 403 8 a ktorých
výmera j e 668 m2• Jedná sa o odkúpenie prenajatých pozemkov, na ktorých je
vybudované oplotenie areálu, brána a spevnené plochy na parkovanie vozidiel
spoločnosti, ktoré sú vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, nachádzaj úce sa na Obecnej
ulici v Prílepoch.
Návrh bol prerokovaný Komisiou správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti,
obchodu a služieb dňa 0 1 .02.20 1 8, ktorá návrh neodporučila schváliť.
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a odovzdal
slovo viceprimátorovi mesta Ing. Holubovi .

Viceprimátor mesta Ing. Holub - uviedol, že pani Laktišová ho požiadala, aby j ej
poslanci MsZ udelili slovo, preto požiadal primátora mesta PaedDr. Dušana Husára, aby
dal hlasovať za udelenie slova pani Laktišovej .

Primátor mesta udelil slovo poslancovi JUDr. Cimmermannovi.
Poslanec Cimmermann - spýtal sa, aká suma je navrhovaná za odkúpenie pozemku
spoločnosťou PKP - SK, s.r.o. ?

Primátor mesta odpovedal, že suma nebola daná.
-

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za udelenie slova pani Mgr. Laktišovej a spýtal sa, kto je :

Za: 13 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomaj ko)

Proti: O
Zdržali sa: 1 ( Adamec)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že udelenie slova Mgr.
Laktišovej bolo poslancami Mestského zastupiteľstva schválené.
Primátor mesta odovzdal slovo Mgr. Laktišovej .
-

Pani Laktišová poďakovala primátorovi mesta a všetkým poslancom MsZ za udelenie
-

slova a možnosti vyj adriť sa k tomuto bodu. Zároveň požiadala o neodsúhlasenie
odpredaj a mestských pozemkov spoločnosti PKP - SK s.r.o., nakoľko je známe, že táto
spoločnosť tam prevádzkuj e podnikateľskú činnosť, ktorá je v rozpore s platným
Územným plánom, že si pozemok pripoj ila, urobila terénne úpravy bez akéhokoľvek
súhlasu. 3 0 . 5 . 20 1 6 sa konalo Mestské zastupiteľstvo, kde poslanci MsZ odmietli
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odpredaj tohto pozemku spoločnosti PKP - SK s.r.o. a pán primátor umožnil svoj ím
nekonaním naďalej využívať tieto pozemky touto spoločnosťou. Medzitým maj iteľ
spoločnosti PKP - SK s.r.o. zabral ďalší mestský pozemok a vytvoril si prístupovú cestu
k stavbe, ktorá nie je označená ani stavebným povolením .
Apelovala na poslancov MsZ, pretože podľa jej názoru žiadny čestný človek nemôže
zahlasovať za takúto transakciu. Na záver poďakovala.

Primátor mesta - uviedol, že poslanci MsZ vedia ako konal a spo ločnosti PKP - SK
s.r.o. predÍžil nájomnú zmluvu o j eden rok.

Pani Laktišová - v prípade neschválenia odpredaja pozemkov spoločnosti PKP - SK by
chcela poprosiť poslancov MsZ o prijatie uznesenia na vypratanie týchto pozemkov na
náklady pána Kabáta.
Primátor mesta - informoval, že Mesto oznámilo koncom roka 20 1 7 pánovi Kabátovi,
že mu neplánuj e predÍžiť náj omnú zmluvu, ktorá mu končí na tento pozemok k 3 1 . 5 .
20 1 8 . N a základe toho pravdepodobne požiadal o odkúpenie tohto pozemku. Mesto
konalo a v dostatočnom predstihu pána Kabáta informovalo, že mu nebude predÍžená
nájomná zmluva. Dodal, že v prípade ak poslanci MsZ tento návrh neodsúhlasia
a náj omná zmluva už nebude platná, pán Kabát by mal tieto mestské pozemky odovzdať
Mestu a bude vyzvaný dať pozemok do pôvodného stavu.
Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni MVDr. Balážovej .
Poslankyňa Balážová - uviedla, že 3 0 . 5 . 20 1 6 bolo na Mestskom zastupiteľstve
poslancom predložené rovnaké uznesenie, kde bol návrh prevodu pozemku pre
spoločnosť PKP -SK s.r.o. Všetci prítomní poslanci zahlasovali proti tomuto návrhu.
Nevie, prečo je tento istý návrh opäť predložený poslancom MsZ, keď Mesto oznámilo
pánovi Kabátovi, že mu nebude predÍžená nájomná zmluva a spoločnosti PKP - SK
podalo návrh na vypratanie pozemkov k 3 1 . 5. 20 1 8 .
Primátor mesta - odpovedal poslankyni Balážovej , že pán Kabát podal žiadosť
o odkúpenie tohto pozemku. Jeho žiadosť bola prerokovaná Komisiou správy mestského
maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 . 02.20 1 8 .

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: O
Proti: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, lvanovičová, Holub,
Šíra, Adarnec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, lvanovičová,

Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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Pani Laktišová poďakovala všetkým poslancom MsZ za neschválenie tohto návrhu.
-

K bodu 32/
Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.
58-60 na ulici 1.mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.23-34MZ-2018)

Tento návrh bol prerokovaný dňa 9. 1 1 .20 1 7 na 3 1 . zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach, kde uvedený návrh na prenájom pozemku nebol schválený.
Vlastníci bytov v bytovom dome č. 5 8-60 na ul. 1 . mája preto požiadali o opätovný
prenájom pozemku na dobu 1 O rokov za účelom jeho oplotenia na vlastné náklady
a údržbu predmetnej verejnej zelene. Poslanci ani na 3 3 . zasadnutí neschválili
predkladaný návrh prenájom pozemku. Dňa 0 1 .02.20 1 8
bol materiál opätovne
prerokovaný komisiou správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu
a služieb, ktorá návrh neodporučila schváliť. Dňa 05 .02.20 1 8 doplnil zástupca bytového
domu špecifikáciu materiálu, z ktorého bude oplotenie a vysvetlil ich zámer vybudovania
oddychovej zóny pre vlastníkov bytov pri ich bytovom dome a požiadal o zaradenie
materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Bližšie informácie k predloženému
návrhu v prípade potreby poskytne Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
poslancovi Mgr. Šírovi.

Poslanec Š íra

chcel by vysvetliť poslancom MsZ, keďže mal k to muto návrhu na 3 1 .
zasadnutí MsZ výhrady, že sa stretol s vlastníkom bytu pánom Horákom. Vykonali
spolu obhliadku, urobili zmeny výmery oplotenia, aby oplotenie spÍňalo aj estetickú
stránku. Požiadal pána Horáka o doplnenie informácií na Mestský úrad - typ , farbu a
výšku oplotenia. Zástupca bytové domu doplnil špecifikáciu materiálu. Bude to klasický,
zelený plot vo výške 1 , 80 m. Obhliadku vykonali aj zamestnanci Mestského úradu,
z oddelenia výstavby a odporučili im to. Vznikne tam 5 až 6 nových parkovacích miest.
Na vlastné náklady vyštrkujú parcelu, aby tam bolo možné parkovanie áut. On osobne
bude hlasovať za tento návrh.
-

Bez ďalšej diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár sa opýtal , kto je :
Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Šíra,

Adamec, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali : 1 ( Klučiar )
Prezen tovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Síra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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K bodu 33/
Návrh na schválenie prenaJmu nebytového priestoru pre Martu Riškovú
KADERNÍCKY SALÓN MARTA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.2434MZ-2018)

Mestskému zastupiteľstvu je prekladaná žiadosť nájomníčky Marty Riškovej
KADERNÍCKY SALÓN MARTA o prenájom nehnuteľného maj etku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 54,40 m2 nachádzaj úce sa
na poschodí budovy „ Strediska občianskej vybavenosti „ na Duklianskej ulici 2/B
súpisné číslo 1 5 72.
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského maj etku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 .02.20 1 8 . Návrh j e predkladaný na
schváleni e spôsobom hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa kto j e :
Za: 12 ( Vicianová, Petrovič, Madola, Uhrinová, lvanovičová, Ho lub, Šíra, Adamec,
Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 2 ( Klučiar, B alco )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, B alážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 34/
Návrh na opravu uznesenia č. 715/2017 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ
v Zlatých Moravciach konaného dňa 28.09.2017, ktorým sa schválil spôsob prevodu
mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Marcelovi
Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-34MZ-2018)
Mestský úrad v Zlatých Moravciach zistil pri príprave materiálu na samotný odpredaj
bytu a príslušných podielov na bytovom dome a pozemku, že umiestnenie bytu č. 1 6 je
uvedený nesprávny údaj na 2. poschodí , pričom správny údaj má byt' na 2. podlaží. Tak
isto došlo v časti prerokovalo aj v časti schvaľuj e k určeniu nesprávneho dátumu
prij atého uznesenia č. 3 1 5/2005 pri určení dôvodov hodných osobitného zreteľa. Na
základe uvedeného je predložený návrh na opravu uznesenia č. 7 1 5/20 1 7 .
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
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Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa kto j e :

Za: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 35/
Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
na pozemku Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.2634MZ-2018)

Mestskému úradu bola doručená žiadosť Marcela Gažiho bytom Tekovská 3 027/5 1 Zlaté
Moravce o prevod vlastníctva - kúpu 3 izbového bytu vrátane podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku
súvisiaceho s vlastníctvom daného bytu do svojho výlučného vlastníctva.
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského maj etku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 . 02 .20 1 8 . Návrh je predkladaný na
schválenie spôsobom hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.
požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto j e :

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

Za: 13 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Holub, Šíra, Adamec,
Balážová, C immermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( Ivanovičová )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
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K bodu 36/
Návrh na schválenie prenaJmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
GRYF media, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-34MZ-2018)
Mestskému zastupiteľstvu je predkladaná žiadosť spoločnosti GRYF media, s.ro.
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časti pozemkov pod 2 kusmi reklamných zariadení
„billboardov" umiestnených na pozemkoch mesta Zlaté Moravce. Billboard o rozmeroch
5 , l m X 2,4 m, čo predstavuj e celkovú výmeru reklamnej plochy 1 2,24m2 nachádzajúceho
sa na Mlynskej ulici - autobusovom nástupišti v Zlatých Moravciach. Druhé oboj stranné
veľkoplošné reklamné zariadenie typu „billboard" o rozmeroch 5 , 1 m X 2,4 m, čo
predstavuj e celkovú výmeru oboj strannej reklamnej plochy 24,48 m2 nachádzajúceho sa
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach ( pri zimnom štadióne).
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského maj etku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 . 02.20 1 8 . Návrh je predkladaný na
schválenie spôsobom hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto je :

Za: 6 ( Holub, Uhrinová, Š íra, Balco, Petrovič, Madola)
Proti: 2 (Adamec, Cimmermann)
Zdržali sa: 5 (Dvonč, Klučiar, Vicianová, Balážová, Tomajko)
Nehlasovali: 1 ( Ivanovičová )
Prezentovaní: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 37/
Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
ISPA, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-34MZ-2018)
Predložená j e žiadosť spoločnosti ISPA spol. s.r.o. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
pozemok pod j edným reklamným panelom umiestneným na pozemku mesta Zlaté
Moravce typu billboard o rozmeroch 5 , l m X 2,4m v celkovej výmere reklamnej plochy
1 2,24m2 nachádzaj úceho sa v mestskej časti Chyzerovce.
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 . 02.20 1 8 . Návrh je predkladaný na
schválenie spôsobom hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
poslankyni MVDr. Balážovej .
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Poslankyňa Balážová - na objasnenie uviedla, že ona nezahlasovala za tento návrh
preto, lebo sa j ej zdá nízka suma za prenájom 350 € za rok, pretože keď si prenajmete
ten billboard na j eden mesiac, zaplatíte takúto alebo aj vyššiu sumu. Dodala, že nebude
za toto hlasovať.
-

Primátor mesta - uviedol, že suma za prenájom 350 € za rok bola schválená vo VZN.
Primátor mesta udelil slovo viceprimátorovi mesta Ing. Holubovi .
-

uviedol, že suma za prenájom 3 5 0 € za rok bola
schválená v Zásadách hospodárenia a aj vo VZN. S uvedenými spoločnosťami Mesto
komunikovalo a snažilo sa navrhnúť vyššiu sumu za prenájom, ale uvedené spoločnosti
uviedli, že sumu nezvýšia. Tieto spoločnosti majú platné stavebné povolenie, billboardy
tam zostanú umiestnené, ale nebudú Mestu nič platiť.

Viceprimátor mesta Ing. Holub

-

Primátor mesta - uviedol, že na pozemkoch Mesta sú všetky veľké billboardy
umiestnen é legálne.

Viceprimátor mesta Ing. Holub - uviedol, že tieto billboardy sú tu umiestnené už veľa
rokov, žiadne nové nepribúdajú, sú využívané a Mesto mohlo mať z nich prij em. Teraz
musíme preveriť, dokedy majú uvedené spoločnosti platné stavebné povolenie a následne
im dať odstrániť tieto billboardy.

Primátor mesta uviedol, že Mesto bude postupovať v zmysle stavebného zákona.
Bez ďalšej diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto je :
Za: 8 (Holub, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Tomajko, Balco, Madola, Petrovič)
Proti: 2 (Adamec, Cimmermann)
Zdržali sa: 4 (Dvonč, Klučiar, Balážová, Vicianová)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 38/
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
ARDSYSTÉ M, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-34MZ-2018)

Predložená j e žiadosť spoločnosti ARDSYSTÉM s .r.o. o uzatvorenie náj omnej zmluvy
na pozemok pro dvomi kusmi prenosných informačných zariadení umiestnených na
pozemkoch mesta Zlaté Moravce na dobu neurčitú. V tomto prípade sa j edná o 1 ks
štvorhranného reklamného strednoplošného zariadenia o rozmere 1 ,02 m X 2,08 m,
nachádzajúceho sa na ul. Hviezdoslavova - trávnatá plocha pred OD TEKOV a jeden kus
štvorhranného reklamného strednoplošného zariadenia o rozmere 1 ,02 m X 2,8 m,
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nachádzaj úceho sa na trávnatej ploche pred supermarketom TERNO.
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa O 1 . 02.20 1 8 . Návrh j e predkladaný na
schválenie spôsobom hodného osobitného zreteľa.
V prípade potreby bližšie informácie k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
poslancovi PaedDr. Petrovičovi.

Poslanec Petrovič uviedol, že predpokladá, že poslanci sa zdržali hlasovania alebo
maj ú výh rady, pretože nie je v platnosti VZN. Podľa jeho názoru netreba nič predčasne
búrať, ale vysvetliť a predložiť na najbližšom zasadnutí MsZ.
-

Primátor mesta odovzdal slovo Ing. Bacigálovej .
Ing. Bacigálová uviedla, že tieto billboardy sú umiestnené v Meste už niekoľko rokov.
Preverí, aké bolo vydané rozhodnutie na ich stavbu. Obáva sa, že v minulosti sa reklamné
billboardy povoľovali na dobu neurčitú. V súčasnosti sa podľa stavebného zákona každý
billboard povoľuje na dobu troch rokov.
-

Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni PaedDr. lvanovičovej .
-

požiadala poslancov, aby zahlasovali za tento návrh, pretože
tieto tzv. c itylighty využíva aj Mestské stredisko kultúry a športu, napr. je tam vyvesený
kinoprogram. MSKŠ vydalo povolenie firmám na vyvesenie ich reklám a MSKŠ má
z toho príj em. Je to aj zmluvne ošetrené.

Poslankyňa Ivanovičová

-

uviedol, že v meste sú umiestnené billboardy na pozemkoch, ktoré
má v správe Mestské stredisko kultúry a športu. Finančné prostriedky za ich prenájom sú
príjmom Mestského strediska kultúry a športu. Ďalej sa spýtal poslankyne Ivanovičovej ,
koľko finančných prostriedkov ročne získajú z prenájmu jedného billboardu?

Primátor mesta

-

Poslankyňa lvanovičová odpovedala, že to zistí.
-

poprosil poslancov MsZ, aby rozlišovali tieto malé citylaity od veľkých
billboardov. Malé citylighty sú vkusné a umiestnené tam, kde majú byť. Nachádzajú sa
tam aj mestské materiály a propagácia mesta. Požiadal poslancov MsZ o schválenie
tohto návrhu.

Poslanec Š íra

-

Ing. Bacigálová

-

uviedla, že tieto štvorcové citylighty nepodli ehajú stavebnému

povoleniu.
Bez ďalšej diskusie.
požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto je :

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

Za: 8 (Holub, Uhrinová, Ivanovičová, Šíra, Tomajko, Balco, Madola, Petrovič)
Proti: 2 (Adamec, Cimmermann)
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Zdržali sa: 4 (Dvonč, Klučiar, Balážová, Vicianová)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 39/
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť
Akzent B igBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.30-34MZ-2018)
Mestskému zastupiteľstvu je predkladaná žiadosť spoločnosti Akzent B igBoard, a.s.
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časti pozemkov pod 3 kusmi reklamných zariadení billboarcfov umiestnených na pozemkoch mesta Zlaté Moravce. Jedná sa o 2 ks
jednostranného reklamného veľkoplošného zariadenia typu billboard, každý o rozmere
5, l m X 2 ,4m , nachádzajúcich sa na Ul . 1 . mája v Zlatých Moravciach pri oplotení
Veľkého mestského parku a 1 ks obojstranného reklamného veľkoplošného zariadenia
typu billboard o rozmere 5, lm X 2,4m na ulici 1 . máj a pri novej požiarnej zbrojnici.
Návrh bol prerokovaný a odporučený komisiou správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 0 1 . 02.20 1 8 . Návrh j e predkladaný na
schválenie spôsobom hodného osobitného zreteľa. V prípade potreby bližšie informácie
k predloženému návrhu podá Ing. Kmeť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
Bez diskusie.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto je :
Za: 8 (Balco, Tomajko, Madola, Petrovič, Ivanovičová, Uhrinová, Holub, Šíra)
Proti: 2 (Adamec, Cimmermann)
Zdržali sa: 3 ( Klučiar, Vicianová, Dvonč)
Nehlasovali. 1 (Balážová)
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 40/
Poslanecký návrh na určenie výšky náj omného v „Bytovom dome 32 b.
j." v Zlatých Moravciach

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril diskusiu k bodu rokovania a udelil slovo
poslankyni Mgr. Uhrinovej .
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Poslankyňa Uhrinová uviedla, že Komisia sociálna, zdravotná a bytová, ktorá sa
konala 2 1 . 2. 20 1 8 odporučila cenu výšky nájomného v Bytovom dome na ul. 1 . mája
v Zlatých Moravciach vo výške 2,56 €/m2/mesačne. Službyt m.p. zapracuj e túto cenu
náj omného do nových nájomných zmlúv. Je to výška optimálneho nájomného. Prvotne
Mesto uvažovalo o úvere zo ŠFRB na 30 rokov, pričom výška nájmu za 1 m2 by bola
okolo 4 €, ale komisia odporučila úver zo ŠFRB na 40 rokov, čím sa znížila cena výšky
nájmu za 1 m2 na 2,56 €. Budúci náj omníci musia spÍňať prísne kritéria prijatého VZN
o prideľovaní bytov, musia spÍňať minimálnu a maximálnu hranicu príj mu. Výška náj mu
by nemala byt' vysoká, pretože sú to štartovacie byty pre mladé rodiny.
-

Primátor mesta informoval, že na ŠFRB už bola podaná žiadosť na Bytový dom na ul.
-

1 . máj a. Mesto berie úver na 40 rokov, pretože v prípade úveru na 30 rokov by bola
výška náj omného vyššia.

Primátor mesta udelil slovo poslankyni MVDr. Balážovej .
Poslankyňa Balážová uviedla, že na tento bod nie j e pripravená, pretože bol teraz
predložený. Výška nájomného sa môže pohybovať od najnižšej po naj vyššiu cenu a preto
sa spýtala, aká j e to optimálna výška nájomného.
-

Primátor mesta vysvetlil, že výška nájomného môže byt' od 3% do 5% z obstarávacej
-

ceny bytu. Optimálna výška nájomného je 3 ,27%.

Primátor mesta požiadal o vysvetlenie riaditeľa m. p. Službyt Mgr. Sendlaia
o vysvetlenie.

Mgr. Sendlai vysvetlil, že pri výške nájomné 5 % pri troj izbovom byte v rozlohe 58 m2
-

vychádzalo 228 € mesačne len nájom za byt, nie sú vtom náklady na elektrinu, ani na
vodné a stočné. Pri spočítaní výšky nájmu a nákladov to vychádzalo cca 3 80 € mesačne
za byt. V takomto prípade by občania pravdepodobne nemali o byty záujem. Preto Mesto
požiadalo pána Omelinu o výpočet objektívnej ceny, ktorá bude zahŕňať splátky úveru,
povinnú tvorbu fondu opráv a údržby a správu a poistenie budovy. Optimálne náj omné
2, 56 €/m2/mesačne plne postačuj e na pokrytie nákladov Mesta.

Poslankyňa Balážová uviedla, že sa spýtala kvôli tomu, pretože sú to štartovacie byty
-

a výška náj omného by mala byť čo najnižšia.

Primátor mesta
uviedol, že na porovnanie v meste Vráble v súčasnosti maJu
novoodovzdané byty výšku náj mu 4,02 % z obstarávacej ceny bytu, pretože mesto má
úver na 3 0 rokov.
-

požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo práve premietané a opýtal sa, kto je :

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

Za: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Prezentovaní: 14 ( B alco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,
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Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
K bodu 41/
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 (mat. č.31-34MZ-2018)
odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta Zlaté Moravce JUDr.
Esterkovej , ktorá podala bližšie informácie k súhrnnej správe o kontrolnej činnosti za rok
20 1 7.

Primátor mesta

-

Kontrolórka mesta JUDr. Ester ková uviedla, že väčšinu správ o kontrolnej činnosti
za rok 20 1 7 poslanci MsZ dostali a boli schválené MsZ. Do súhrnnej správy boli
zahrnuté aj posledné dve kontrolné správy o plnení opatrení z aktivačnej činnosti
a kontrola na Technických službách v rokoch 20 1 1 - 20 1 3 .
Informovala, že pri kontrole zostatkov na účte 26 1 - peniaze na ceste, bolo zistené, že
v rokoch 20 1 1 až 20 1 3 bol nedoriešený zostatok na bankových účtoch, bol tam nesúlad
a upozornili na to aj audítori. Bol tam problém s účtovníctvom. V správe j e opísaný celý
priebeh kontroly, riaditeľ Technických služieb pán Čechovič našiel v archíve záložné
servery, ale nebol k nim prístup, pretože už majú iný účtovný program. Preto požiadala
v zmysle zákona o súčinnosť firmu NOV, ktorá vyhovela jej požiadavke a sprístupnili jej
celé účtovníctvo a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Firme NOV poďakovala za
spoluprácu. Nakoniec mala prístup k pôvodným účtovným záznamom Technických
služieb. Uviedla, že ona neurobila analýzu celého účtovníctva Technických služieb
v týchto rokoch, pretože jeden účtovný denník má minimálne 1 5 OOO záznamov za j eden
rok a časovo by to bolo veľmi náročné. Prezerala len stavy na bankových účtoch a na
účet 26 1 - peniaze na ceste, t. j . prevod peňazí z jedného účtu na druhý ich vlastného
účtu. V rámci tejto kontroly zistila, že suma, ktorá prevyšovala / 68 27 1 €/, v podstate
základ tvorila jedna nezaúčtovaná platba vo výške 72 5 00 €, ktorá ale išla medzi ich
vlastnými účtami. Nešlo o platbu mimo Technických služieb bez nej akého právneho
základu. Chyba sa môže stať, je tam tisíce zápisov, ale čo bolo zarážajúce je, ako sa
k tomu Technické služby postavili a snažili sa túto chybu opraviť. Boli nesprávne robené
inventúry, pretože na konci každého roka sa robí inventúra bankových účtov. Keby bola
vykonaná riadne, mali by na to prísť. Táto chyba mala byť riadne prešetrená a opravená a
nie ju zakrývať. Podľa jej názoru neukazuje účtovníctvo Technických služieb pravdivý
obraz o ich finančnej situácii . Táto chyba sa ťahala cez roky 20 1 2 a 20 1 3 .
V súhrnnej správe sú podrobne opísané presné záznamy z účtovného denníka. V súhrnnej
správe neuviedla žiadne opatrenia, pretože nevie, aký postoj má zaujať k situácii
v rokoch 2 0 1 1 až 20 1 3 , pretože v Technických službách je nová účtovníčka, majú
vypracované nové interné predpisy a snažia sa postupovať správne. Majú aj vlastnú
internú kontrolu.
Ďalej uviedla, že je na poslancoch MsZ, či sa má v Technických službách vykonať
nejaký špeciálny audit celého účtovníctva, čo by stálo veľa finančných prostriedkov,
preto tam neuviedla žiadne odporúčanie. Vie, že Mesto v tejto veci podniklo nejaké
kroky, v tej správe sa uvádza, že mimo zistení tam uviedla aj jednu objednávku a faktúru,
ktorú vystavil pán Michal Grujbár v prospech spoločnosti PROFINITY INVEST, ktorú
vyhodnotila ako nehospodárnu, pretože firma, ktorá nemá nič spoločné z geologickým
-

58

prieskumom ani so skládkou komunálneho odpadu, sa zaviazala, že vykoná geologický
prieskum skládky komunálneho odpadu.
Na záver uviedla, že z j ej strany bola táto kontrola ukončená a podľa nej účtovníctvo
nezodpovedá skutočnej finančnej situácii v Technických službách.

Primátor mesta poďakoval hlavnej kontrolórke mesta JUDr. Esterkovej a odovzdal
-

slovo poslankyni MVDr. B alážovej .

Poslankyňa Balážová - uviedla, že zo súhrnnej správy o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7,
ktorú poslancom doručila hlavná kontrolórka mesta JUDr. Esterková vyplýva, že skutok
sa nestal . Ale v minulej zápisnici zo zasadnutia MsZ bolo uvedené, že : „Na základe
kontroly primátor mesta konštatoval, že - musím povedať, že veci riešime a nevyhýbame
sa im, či j e to už poverený riaditeľ Technických služieb, právnička mesta a kontrolórka
mesta. Pripravuj eme podať niečo, pretože tam vyskakujú ďalšie veci. Poslankyňa
Vicianová v rámci Diskusie apelovala na prij atie uznesenia, aby sa podalo trestné
oznámenie. Primátor mesta uviedol, že na trestnom oznámení sa pracuj e a nemusí na to
byt' uznesenie, že Mesto má niečo pripravené. Ďalej uviedla, že 2 1 . 2. 20 1 8 im bol
doručený email, že na základe pracovného stretnutie poslancov, ktoré sa konalo 20. 2 .
20 1 8 v prílohe emailu posielame Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu
trestného činu v Technických službách mesta Zlaté Moravce.
Chcela by sa spýtať primátora mesta, dátum na oznámení je 1 O . 1 . 20 1 8, prečo toto
neuviedol na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 1 1 . 1 . 20 1 8? Právnička mesta
napísala toto oznámenie j eden deň pred Mestským zastupiteľstvom. Tento dokument bol
podpísaný primátorom mesta 1 0. 1 . 20 1 8 , čím verifikoval tento dátum.
Spýtala sa právničky mesta JUDr. Uličnej lvanovej , či im bol zaslaný pracovný materiál
alebo verzia, ktorú podala na políciu ? Čo sa týka samotného oznámenia, chýba jej tam
dôkaz o tom , že to oznámenie bolo naozaj podané, nie je tam pečiatka a ani podpis
z polície. Spýtala sa, či to oznámenie bolo podané a kedy?
JUDr. Uličná Ivanová - odpovedala, že oznámenie bolo podané.
Poslankyňa Balážová - spýtala sa, prečo o tom neboli informovaní poslanci MsZ, keď
to už bolo napísané?

Primátor mesta uviedol, že o tom rokoval s hlavnou kontrolórkou mesta JUDr.
-

Esterkovou a vážne sa tým zaoberali . Poslanci sa pýtali na pracovnom stretnutí, že čo
Mesto urobilo v tejto veci, on ich informoval a na druhý deň dostali emailom
Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu v T SMZM.
V tomto smere nemá čo taj iť.

Poslankyňa Balážová - nehovorí, že primátor mesta niečo taj í, ale prečo im to
neoznámil už 1 1 . 1 . 20 1 8 na Mestskom zastupiteľstve. Teraz to vyzerá tak, že sa vlastne
skutok nestal .

Primátor mesta uviedol, že si to musel vydiskutovať s hlavnou kontrolórkou JUDr.
-

Esterkovou.

Poslankyňa Balážová - uviedla, že ona to berie, ale sú tam tie dátumy.
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JUDr. Uličná Ivanová - vysvetlila, že oznámenie je podpísané 1 O. 1 . 20 1 8 , ale podávané
bolo neskôr, pretože sa komunikovalo s kontrolórkou mesta a čakalo sa na nej aké veci,
ktoré mal poslať pán Čechovič. Kontrolórka mesta ešte dokončovala správu, čo je aj
zahrnuté v správe, ktorú teraz predkladala. Bolo to podávané tento týždeň v pondelok.

Poslankyňa Balážová v poriadku, to stačilo len tam uviesť a napísať.
-

Primátor mesta - odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta JUDr. Esterkovej .
Hlavná kontrolórka JUDr. Esterková uviedla, že všetko na začiatku, čo bolo
-

predložené, bolo aj podložené a Mesto vypracovalo trestné oznámenie, ale je veľmi
vážne podať rovno trestné oznámenie. Ľahko sa to povie, ale vážnej šie je to napísať
a podať a niekoho obviniť. Ona sama je na to veľmi citlivá. Komunikovala s Mestom
a snažili sa to podložiť a prešetrovala omnoho viac vecí, ako j e uvedené v správe. Mesto
vypracovalo trestné oznámenie, ale ona ich každý týždeň korigovala.
Ďalej uviedla, že v podstate prišla na to, že sa nekradlo, čomu asi poslanci neuveria
a možno niektorí sú sklamaní, ale ona vychádza len z toho, aké podklady našla. Mesto to
trestné oznámenie podalo, aby to bolo prešetrené aj ďalším orgánom.
K druhej kontrole - Kontrola plnenia opatrení z kontroly aktivačných prác , uviedla, že
vyčítala Mestu, že nedostatočne čerpá finančné prostriedky na ktoré má nárok. V tejto
súvislosti sa vykonali dosť veľké zmeny, agenda sa presunula medzi viacerých
pracovníkov, je to pod väčším dohľadom. Viac sa tieto projekty plánujú. Kontrolou sa
čerpanie finančných prostriedkov zlepšilo na 1 00 %. Bola vykonaná inventúra, robí sa
zoznam techniky a v tomto smere nastalo veľké zlepšenie.

Primátor mesta - uviedol, že pani kontrolórku berú veľmi vážne a komunikuj ú spolu
o kontrolných zisteniach.
Ďalej informoval, že pravdepodobne v apríli na Mestskom zastupiteľstve bude
poslancom MsZ predložená organizačná štruktúra Mesta, to znamená, všetkých
organizácií a inštitúcií Mesta. Z organizačnej štruktúry bude každý občan a aj poslanec
mať možnosť vidieť, kde koľko zamestnancov pracuje. V minulosti to takto nebolo
a zamestnanci dostávali výpovede z nadbytočnosti a neboli zaradení v organizačnej
štruktúre.
požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za to, že berú na vedomie správu kontrolórky Mesta Zlaté Moravce JUDr.
Esterkovej - Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7 a opýtal sa kto j e :

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

-

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Balážová, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( C immermann )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že správu kontrolórky mesta
JUDr. Esterkovej vzali poslanci Mestského zastupiteľstva na ved omie.
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K bodu 42/
Plán kontrol na rok 2018 (mat. č.32-34MZ-2018)
Primátor mesta odovzdal slovo kontrolórke mesta JUDr. Esterkovej .
-

JUDr. Ester ková uviedla, že plán kontrolnej činnosti na rok 20 1 8 je napísaný a j e tam
-

priestor pre uznesenia poslancov.

Primátor mesta odovzdal slovo poslankyni Mgr. Uhrinovej .
-

Poslankyňa Uhrinová - požiadala kontrolórku mesta, že keď ide kontrolovať mestské
podniky, aby mestské podniky nemuseli fotiť materiál, ale mohla by vykonať kontrolu
na mieste a materiál môžu predložiť, aby sa šetrilo papierom a zamestnanci nemuseli
všetko duplikovať. Keď treba nejaký dokument prefotiť, nech sa prefotí, ale nie fotiť celú
dokumentáciu.

Kontrolórka mesta - uviedla, že môžu si to vysvetliť nabudúce. Pri kontrole postupuj e
tak, ž e ju vykonáva n a mieste a aj na Mestskom úrade. Samozrejme bude v tomto
vychádzať v ústrety.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
hlasovať za to, že berú na vedomie správu kontrolórky Mesta Zlaté Moravce JUDr.
Esterkovej - Plán kontrol na rok 20 1 8 a opýtal sa kto j e :
-

Za: 13 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová, Holub,
Šíra, Adamec, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali: 1 ( B alážová )
Prezentovaní: 14 ( Balco, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, Uhrinová, Ivanovičová,

Holub, Š íra, Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Tomajko)

Primátor mesta, PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že správu kontrolórky mesta
JUDr. Esterkovej vzali poslanci Mestského zastupiteľstva na vedomie.
K bodu 43/
Rôzne
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ, že v prípade ak
majú záuj em o predloženie nejakého návrhu do bodu Rôzne, o j eho prednesenie.
-

Bez diskusie.

Primátor mesta prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.
-
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K bodu 44/
Diskusia
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár otvoril bod rokovania a opýtal sa poslancov
MsZ, či má niekto záuj em o príspevok v tomto bode. Následne odovzdal slovo
poslankyni MVDr. Balážovej .
-

Poslankyňa Balážová - podotkla, že je o 5 minút osem hodín a nikdy s a n a zasadnutí
MsZ nedostanú k bodom Diskusia a Interpelácie poslancov. Nevie ako sa to bude riešiť,
keď zasadnutia Mestského zastupiteľstva raz za mesiac neboli schválené.
Primátor mesta - uviedol, že zasadnutie MsZ sa môže začať o 1 5 . 00 hod. alebo 1 5 .3 0
hod.
uviedla, že súhlasí, aby zasadnutia MsZ začínali o 1 5 .00 hod.
Informovala, že v tomto bode má viacero otázok, ktoré pošle aj písomne.
Položila otázku na vedenie mesta, či sa bude predávať budova Domu služieb. Pýta sa na
základe zverejnenej dodávateľskej faktúry č. 44 z 2008, zverejnenej na webe Mesta,
predmetom ktorej bolo vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej
hodnoty maj etku mesta Zlaté Moravce, nehnuteľnosti budovy Domu služieb, súpisné
číslo 444. Spýtala sa, že kvôli čomu sa robil znalecký posudok, ktorý stál 700 €.
Požiadala o písomnú odpoveď.

Poslankyňa Balážová

-

Ďalej upozornila na zverejňovanie zmlúv na webe Mesta Zlaté Moravce. Mesto j ej
zaslalo odpoveď, že má transparentný web. Ona odporučila, aby Mesto minimálne
zabezpečilo transparentnú kontrolu zverejňovaných údajov, pretože dve zmluvy
zverejnené v minulom roku s firmou ViOn - jedná sa o skládku komunálneho odpadu
a kruhovú križovatku pri MsÚ, sú tam uverejnené chybne. Čísla, ktoré sú zverejnené cena za dielo j e 1 O 1 O 3 1 0,03 € a dole pod zmluvou j e napísané, že uvedená suma je
konečná, v prípade, že zmluvná strana je platcom DPH je suma uvedená vrátane DPH. Je
tam cena bez DPH a málokto z občanov si odklikne tú zmluvu. Pošle aj fotografie toho,
je to tam takto zverejnené. Zauj ímalo by ju, kto kontroluje zverejňovanie údaj ov, pretože
je tam viacero chýb a poslanci to nemôžu sledovať.
K webu mesta uviedla, že viacerí občania jej volali po tom, čo minule nenašla Výbor
mestskej časti a ako ju poučoval pán viceprimátor na poslednom zasadnutí MsZ . Je
problém náj sť dokumenty kontrolórky mesta v súvislosti s vykonávanými kontrolami musí sa otvoriť rubrika Mestské zastupiteľstvo a tam sú uvedené správy kontrolórky
mesta. Dokonca, keď si nahodíte do vyhľadávača, že kontrolórka mesta, vypíše sa, že
takýto záznam sa nevie náj sť na stránke mesta, poprosila to skontrolovať. Požiadala, aby
kontrolórka mesta bola uvedená hneď na titulnej strane web stránky mesta Zlaté
Moravce.

Primátor mesta - uviedol, že spravovanie web stránky mesta Zlaté Moravce vykonáva
firma WEBYGROUP, ktorá spÍňa všetky náležitosti v zmysle zákona a všetkých
náležitostí, ktoré treba a vybrala ju ona sama.
uviedla, že práve preto bola táto firma vybratá na spravovanie
web stránky mesta, ale teraz sa j edná o údaje, ktoré tam dáva Mesto.

Poslankyňa Balážová
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-

Primátor mesta - uviedol, že je to jedna z najlepších stránok, ale dal za pravdu
poslankyni Balážovej , pretože aj pri kontrole NKÚ bolo spomenuté, že na web stránke
Mesta sa ťažšie orientuje. On si myslí, že web stránka Mesta nie je zlá.

Primátor mesta odovzdal slovo poslancovi Tomajkovi .
Poslanec Tomajko - k diskusii občanov a aj štatutárov škôl sa vyj adril : keď bol v
minulosti poslancom za NSK a členom rady školy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach, nepamätá sa za tie štyri roky, aby riaditeľ školy, alebo nejaký pracovník
prišiel za predsedom NSK pánom Belicom a povedal, že má pokazenú toaletu. Je to
smiešne, keď na Mestskom zastupiteľstve niekto povie, že mu tečie toaleta.
Primátor mesta - uviedol, že je j edným z najlepších tunaj ších odborníkov školstva, aj
s Mgr. Hollou a s poslankyňou Ivanovičovou a nikdy by si nedovolil kontaktovať
predsedu NSK, že v škole tečie toaleta, ale nevadí mu to, že to bolo povedané.

Primátor mesta - prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.
K bodu 45/
Interpelácie poslancov
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár uviedol, že v prípade, že zo strany poslancov
Mestského zastupiteľstva sú nejaké interpelácie, žiada o ich predloženie. Odovzdal slovo
poslankyni Mgr. Uhrinovej .

Poslankyňa Mgr. Uhrinová - interpelácia č. :
1. Interpelácia na kontrolórku mesta JUDr. Esterkovú - uviedla, že ju oslovil pán
Baliga, ktorý zaslal na Mesto Zlaté Moravce sťažnosť v roku 20 1 7 . Riešilo sa to
s viceprimátorom mesta Ing. Holubom a aj s právničkou mesta JUDr. Uličnou
Ivanovou . Požiadala kontrolórku mesta JUDr. Esterkovú o vysvetlenie, pretože
v tom čase, keď sa stala poistná udalosť, Záhradnícke služby mesta Zlaté Morave
nemali uzavretú poistku. Uviedla, že Technické služby mesta Zlaté Moravce majú
momentálne uzatvorenú poistku. Keďže sa začal vypiľovať cintorín a môže sa
stať, že pri prácach spadne nejaký strom na pomník, bude sa to riešiť ako poistná
udalosť. Vysvetlenie nepožaduje písomne, osobne sa zastaví na mestskom úrade
u kontrolórky mesta JUDr. Esterkovej .

2. Interpelácia na kontrolórku mesta JUDr. Eterkovú - Zákon o službách
zamestnanosti § 52 má vedomosť, že vedenie mesta sa rozhodlo dať § 52 inému
pracovníkovi MsÚ, ako to bolo dovtedy, kým bola vykonaná kontrola. Požiadala
o porovnanie projektov a následne aj zverejnenie, ako sa čerpali finančné
prostriedky dovtedy a ako potom, ako to kritizovala a došlo k náprave a Mesto
čerpalo finančné prostriedky až do výšky 1 00 %, keď predtým Mesto 1 400 €
nechalo prepadnúť a nevyčerpalo ich.
Nie je celkom spokojná s odpoveďou na j ej interpeláciu a s jej odôvodnením.
Odp oveď na interpeláciu nebude zverejňovať, pretože sú tam uvedené osobné
údaj e a finančné veci. Požiadala o písomnú odpoveď, prečo to bolo tomu
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pracovníkovi zobraté - pre neschopnosť, pochybenia? Vieme, že tam bolo
niekoľko pochybení. Ďalej požiadala o náplň práce tohto pracovníka, pretože
niekomu odoberieme prácu a on zostáva na tej istej pracovnej pozícii, s tým
i stým finančným ohodnotením a s tým istým pracovným úväzkom.
Nie je
celkom spokojná s opatreniami, ktoré sa vyvodili, pretože ten pracovník má vážne
pochybenia vo svoj ej činnosti a žiada o nejakú nápravu, aby toto Mesto skutočne
fungovalo, pretože je nemysliteľné a neštandardné dodatkovať špecifikáciu, sú to
vážne pochybenia toho zamestnanca. Dodala, že vie, že Ing. Szobiová je odborník
na ekonomiku a rozpočet a nemôže mať pod úplnou kontrolou všetku agendu
referentov na svojom oddelení, ale nemôže sa to nechávať len na referentov.

Primátor mesta - odpovedal, že Mesto na tom intenzívne pracuje, ale nemôže
konať tak, aby Mesto o päť rokov neriešilo, že bola daná protiprávna výpoveď.

Poslankyňa Uhrinová - uviedla, že podľa jej názoru si tento zamestnanec robí čo
chce a už mal minimálne tri pochybenia, za ktoré mal dostať upozornenie.
Občania Zlatých Moraviec sa pýtajú, kto toho zamestnanca ešte drží na MsÚ,
pretože sa správa arogantne k ľuďom, ktorý k nemu chodia podpisovať
dochádzku a tak sa správa aj ku svoj im kolegom a aj poslancom MsZ.

Primátor mesta - odpovedal, že ako zamestnanca MsÚ ho drží Zákonník práce.
Poslankyňa Uhrinová - uviedla, že vedúci pracovníci MsÚ a prednosta MsÚ by
si mali uvedomiť, akí sú zamestnanci MsÚ. V tomto meste sa vymieňajú
primátori, vymieňajú sa poslanci, ktorí sú podľa občanov za všetko v Meste
zodpovední a mrzí ju, že niektorí zamestnanci Mesta sú na svoj ich miestach už
desaťročia a neboja sa o svoje miesta, neskladajú účty občanom. Chcela by, aby
zamestnanec Mesta, ktorý je platený z daní občanov, sa snažil týmto občanom
vyhovieť.

Poslankyňa PharmDr. JUDr. Vicianová - interpelácia:
1. V rámci bodu Interpelácie poslancov by chcela položiť otázku riaditeľovi
Technických služieb pánovi Čechovičovi . Dňa 0 5 . 09. 20 1 4 napísal občan Andrej
Nízl na Mesto Zlaté Moravce žiadosť o zapoj enie svetelného bodu, ktorý bude
osvetľovať príj azdovú cestu pre bytový dom č. 7 a 8 na Tekovskej ulici. Žiadosť
podpísalo 1 7 občanov. Ich žiadosť bola postúpená na Technické služby
a prerokovaná v príslušnej komisii. Viackrát som sa na to na Mestskom
zastupiteľstve pýtala. Naposledy mi bolo odpovedané, že sa dala vypracovať
projektová dokumentácia.
Chcem sa preto spýtať pána riaditeľa Technických služieb, kedy bude tento
svetelný bod zapoj ený, pretože mám informáciu, že sa tak doteraz nestalo?
Odpoveď požiadala doručiť písomne na adresu trvalého bydliska.

Poslanec JUDr. Cimmermann - interpelácia:
1. Spýtal s a viceprimátora mesta Zlaté Moravce Ing. Holuba, č i už bol vybratý
poskytovateľ sms systému.
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Primátor mesta - odpovedal, že už je podpísaná zmluva so spoločnosťou MK
Hlas.

Poslankyňa PaedDr. Ivanovičová - interpelácia:
1. Interpelácia n a riaditeľa Technických služieb pána Čechoviča - ako s a rieši
situácia na ulici Žitavské nábrežie - namontovanie troch svetiel. Nie je to
finančne náročné, preto požiadala o ich namontovanie, aby boli občania spokojní.

Poslankyňa MVDr. Balážová - interpelácia:
1. Zopakovala svoju interpeláciu, ktorú už na Mestskom zastupiteľstve raz podala.
Týkala sa vyvážania snehu na priestor pri Zimnom štadióne. Mesto mi na túto
interpeláciu odpovedalo, že prevádzkovateľ zimného štadióna bol upozornený na
to, aby nevyvážal sneh pred štadión na verejné priestranstvo. Či upozornenie
akceptoval, neakceptoval, pokiaľ chodíte okolo, treba si to pozrieť.
V rámci tohto bodu si dovolí oznámiť občanom, že riaditeľ Technických služieb jej
oznámil, že zajtra, príp. začiatkom budúceho týždňa budú žlté kuka nádoby dovezené do
Technických služieb a termín ich prevzatia bude zverejnený na web stránke mesta Zlaté
Moravce a na sociálnych sieťach.

Primátor mesta - k vyvážaniu snehu pri zimnom štadióne na verejné priestranstvo
uviedol, že niekoľko krát vykonali prehliadku tohto priestoru. Hokej ový klub Zlaté
Moravce rolbou vyhŕňa sneh zo zimného štadióna na miesto, kde j e umiestnené nejaké
zariadenie na rozpúšťanie tohto snehu. Z dôvodu veľkých mrazov sa sneh nestačí
rozpúšťať. Nakoľko je pri zimnom štadióne zle upravený okolitý terén, nemajú inú
možnosť, kde vyviesť tento sneh. Dodal, že je tu ešte možné riešenie dať našim
aktivačným pracovníkom nakladať tento sneh do fúrikov a odnášať za zimný štadión.
Poslanec JUDr. Cimmermann - interpelácia:
1. Podal interpeláciu na právničku MsÚ JUDr. Uličnú Ivanovú - spýtal sa jej ,
v akom stave je nový rokovací poriadok a kedy bude predložený. Mal byt'
predložený v januári 20 1 8 a už j e február 20 1 8 .

Primátor mesta - odpovedal, že JUDr. Uličná Ivanová sa zúčastní ško lenia k novele
zákona o obecnom zriadení, kde im budú vysvetlené zmeny v tomto zákone.
Primátor mesta nakoľko sa už nikto nehlásil v rámci bodu Interpelácie poslancov,
uzatvoril tento bod rokovania a prešiel k ďalšiemu bodu.
-

K bodu 46/
Schválenie uznesenia
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal návrhovú komisiu, aby podala
stanovisko k prijatým uzneseniam z rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva.
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uviedla, že poslanci na 34.
zasadnutí MsZ prerokovali všetky navrhnuté uznesenia podľa vlastného rokovacieho
poriadku. Návrhy uznesení boli čitateľné a premietané, poslanci hlasovali o všetkých
uzneseniach, z toho 23 uznesení bolo schválených, dva návrhy uznesení boli doplnené jeden poslankyňou Uhrinovou, ktorý bol aj schválený a stiahnutie bodov poslanca
Cimmermanna nebolo schválené, 7 uznesení nebolo schválených a 3 uznesenia Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie.

Predseda návrhovej komisie poslankyňa Ivanovičová

-

Schválené uznesenia:
Uznesenie č. 804/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
pre rokovalo

určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e do m i e

že Denisa Hlavatá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 34. zasadnutí MZ konanom
dňa 22.02.20 1 8
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 805/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
b e r i e n a v e do m i e

overovateľov zápisnice: p. poslanca MUDr. Ota Balca a p. poslankyňu MVDr. Martu
Balážovú
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta Ms Ú
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Uznesenie č. 806/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02 .20 1 8

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 34. zas adnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
za členov : p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p . poslanca Mgr. Romana Šíru
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 807/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

program zasadnutia 34. MZ
s ch v a ľ uj e

program zasadnutia 34. MZ s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi :
Návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodu programu :
„Návrh na určenie výšky nájomného v „Bytovom dome 32 b . j ." v Zlatých
Moravciach" za pôvodný bod č. 3 9
Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna n a stiahnutie bodu programu
č.3 6 : „Návrh n a schválenie prenájmu pozemkov v k . ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť GRYF media, s .r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.2734MZ-20 1 8)"
Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu programu
č.37: „Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť ISPA, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.2834MZ-20 1 8)"
Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu programu
č.3 8 : „Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť ARD SYSTÉM, s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.29-34MZ-20 1 8)"
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Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu programu
č . 3 9 : „Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre
spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č . 3 0-34MZ-20 1 8)"

V Zlatých Moravciach, dňa 23.02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 808/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.
1/2018 o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1 /20 1 8
o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných
zariadení na území Mesta Zlaté Moravce
s c h v a ľ uj e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č . 1 /20 1 8 o umiestňovaní,
povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na
území Mesta Zlaté Moravce v zmysle pozmeňujúcich návrhov

V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta Msú
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Uznesenie č. 809/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/20 1 8 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
uznáša sa

na Všeobecne závämom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 2/20 1 8 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 810/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2017 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
preroko valo

návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 7 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté
Moravce
uznáša

sa

na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 7 Všeobecne záväzným
nariadením mesta č. „ ./20 1 8 , ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 5/20 1 7 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení
s p l n o m o c ň uj e

primátora mesta Zlaté Moravce, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/20 1 7, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
týmto VZN
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Mariá n Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 81 1/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02.20 1 8

Novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
dodatkom č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
pre rokovalo

návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_OO l /2 0 1 7, účinných od 0 1 .0 1 .20 1 7 dodatkom č. 2
uznáša sa

na novelizácii Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_OO l /2 0 1 7, účinných od 0 1 .0 1 .20 1 7 v znení dodatku č. 2
s p l n o m o c ň uj e

primátora mesta Zlaté Moravce na vyhlásenie úplného znenia Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných doteraj šími novelizáciami.
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
predno sta MsÚ

Uznesenie č. 812/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02.20 1 8

Návrh n a schválenie - Zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté
Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

návrh - Zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté Moravce
s c h v a ľ uj e

Zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta Msú
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Uznesenie č. 813/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na schválenie súhlasu, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovace.i dokumentácie „Územný plán mesta Zlaté Moravce „ potrvá
najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

návrh na schválenie súhlasu, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán mesta Zlaté Moravce „ potrvá najviac tri roky od uzavretia
zmluvy o poskytnutí dotácie
s c h v a ľ uj e

súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán mesta Zlaté Moravce „ potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy
o poskytnutí dotácie
V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
predno sta MsÚ

Uznesenie č. 814/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02.20 1 8

Návrh na predloženie Ž iadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na projekt „Územnoplánovacia
dokumentácia Mesta Zlaté Moravce"

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
pre roko valo

návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a
výstavby S lovenskej republiky, názov proj ektu: „Územnoplánovacia dokumentácia
Mesta Zlaté Moravce"
s c h v a ľ uj e

a)

b)
c)
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predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky na projekt „Územnoplánovacia dokumentácia Mesta
Zlaté Moravce",
realizáciu proj ektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
spolufinancovanie realizovaného proj ektu vo výške naj menej 20 % u celkového
rozpočtu proj ektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

d)

financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 815/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2018

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 8
s c h v a ľ uj e

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 8 v zmysle ustanovenia § 1 4 ods. 2 písm. b ), c) a d) Zák.
č. 5 83/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
' h za' k onov v znem' neskors1ch predp1sov, kt ora' tvon' pn' l ohu k uznesenm
mektoryc
•

•

Rozpočet

na rok 20 1 8

Bežné oríimv
Bežné príjmy - rozpočt.organiz.
Kanitálové oríimv
Finančné operácie príjmové

Príimv soolu

7 782 040 €

Vvdavkv soolu

2.

zmena

rozpočtu

na rok 20 1 8

7 7 8 2 040 €

Návrh na 3 . zmenu
rozoočtu na rok
+49 5 1 3 €

3.

rozpočtu
20 1 8
7 83 1 5 5 3 €

zmena

na rok

208 255 €

208 2 5 5 €

0 €

208 2 5 5 €

1 248 471 €

1 248 4 7 1 €

0 €

1 248 47 1 €

2 1 87 1 12 €

2 1 87 1 1 2 €

+6 094 €

2 1 93 206 €

1 1 425 878 €

1 1 425 878 €

+5 5 607 €
Návrh na 3 . zmenu

1 1 48 1 485 €

Rozpočet

2. zmena rozpočtu

3. zmena rozpočtu

5 23 1 8 1 2 €

5 227 5 1 2 €

roz""čtu na rok
+3 8 2 5 7 €

2 405 983 €

2 405 983 €

+1 7 350 €

2 423 3 3 3 €

3 244 083 €

3 244 083 €

0€

3 244 083 €

0€

0€

0€

0€

544 OOO €

5 4 8 300 €

0€

5 4 8 300 €

1 1 425 878 €

1 1 425 878 €

+5 5 607 €

1 1 4 8 1 485 €

na rok 20 1 8

Bežné yýdavkv
Bežné wdavkv - roznočt.ornan.
Kapitálové wdavkv
Kapitál .yýd. - roznočt.organiz.
Finančné operácie wdavkové

•

v '

na rok 20 1 8

na rok 20 1 R

5 265 769 €

V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 816/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh n a zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/20 1 8
s c h v a ľ uj e

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 4/20 1 8 v zmysle ustanovenia § 1 4 ods. 2 písm. b) a c) Zák. č.
583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne :
Program 3 Interné služby mesta
Podprogram 3 .2 Správa majetku mesta
Povolené prekročenie a viazanie kapitálových príjmov zvysenzm položky 23 1 Príj em
z predaja kapitálových aktív vo výške 1 0.660 eur a zároveň povolené prekročenie
a viazanie kapitálových výdavkov v štatistickej klasifikácii 0620 Rozvoj obcí zvýšením
položky 7 1 6 Proj ektová dokumentácia výške 6.660 eur a zvýšením položky 7 1 7
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 4.000 eur.
+ 1 0. 660 eur
POL: 23 1
Príjmová časť:
Výdavková časť: FNC : 0620 POL: 7 1 6
+ 6.660 eur
Výdavková časť: FNC : 0620 POL: 7 1 7
+ 4.000 eur
Program 7 Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá
Podprogram 7 . 1 Miestne komunikácie
Povolené prekročenie a viazanie kapitálových príjmov zvýšením položky 23 1 Príjem
z predaj a kapitálových aktív vo výške 2.340 eur a zároveň povolené prekročenie
a viazanie kapitálových výdavkov v štatistickej klasifikácii 045 1 Cestná doprava
zvýšením položky 7 1 6 Projektová dokumentácia vo výške 2 .340 eur.
POL: 23 1
+2 .340 eur
Príjmová časť:
Výdavková časť: FNC : 045 1 POL: 7 1 6
+2 .340 eur

V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 817/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok
2018 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu
v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

a) návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok
20 1 8 vrátane programov a podprogramov
b) návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 20 1 8
s c h v a ľ uj e

a) zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 8 vrátane
programov a podprogramov nasledovne :
Prvok 9 . 8 . 1 Školská jedáleň ZŠ Mojmírova
63 0 tovary a služby
schválený rozpočet: 82.200 eur, po zmene ukazovateľa: 82.4 70 eur
Prvok 9 . 8 .2 Školská jedáleň ZŠ Pribinova
63 0 tovary a služby
schválený rozpočet: 72.400 eur, po zmene ukazovateľa: 72.9 1 1 eur
Prvok 9 . 8 . 3 Školská jedáleň ZŠ Robotnícka
63 0 tovary a služby
schválený rozpočet: 29.075 eur, po zmene ukazovateľa: 29.208 eur
b) zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 20 1 8 nasledovne:
Základná škola Mojmírova
Príjmové finančné operácie s kódom zdroja 72 zvýšenie o sumu 270 eur
Bežné výdavky s kódom zdroja 72 zvýšenie o sumu 270 eur
Základná škola Pribinova
Príj mové finančné operácie s kódom zdroja 72 zvýšenie o sumu 5 1 1 eur
Bežné výdavky s kódom zdroj a 72 zvýšenie o sumu 5 1 1 eur
Základná škola Robotnícka
Príj mové finančné operácie s kódom zdroj a 72 zvýšenie o sumu 1 3 3 eur
Bežné výdavky s kódom zdroj a 72 zvýšenie o sumu 1 3 3 eur
-

-

-

V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 818/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02.20 1 8

Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 36/2017 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 7 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3 6/20 1 7 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov
berie

na

v e do m i e

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 7 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 36/20 1 7 v zmysle vnútorného predpisu č. 00 1 120 1 2 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/20 1 2,
.
ktora' tvon' pn' l o h u k uznesemu
Rozpočet

Bežné oríimv
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Priimv spolu

0 €

62 900 €

-2 1 0 €

62 690 €

5 8 5 945 €

1 44 1 5 1 4 €

0 €

1 44 1 5 1 4 €

7 209 597 €

7 795 542 €

na rok 2 0 1 7

Vvdavkv spolu

rozpočtu

7 9 1 8 532 €

20 1 7

Rozpočet

Bežné wdavkv
Bežné yýdavkv - rozpočt.org.
Kaoitálové výdavkv
Kapitál .výd. - rozoočt.org.
Finančné ooerácie wdavkové

35.

Návrh na 36. zmenu
roznočtu na rok 20 1 7
+ 1 20 1 3 1 €

na rok

35.

zmena
na rok

20 1 7

9 422 946 €
zmena

rozpočtu

na rok 20 1 7

36.

zmena rozpočtu

na rok 20 1 7

8 0 3 8 663 €

+ 1 1 9 92 1 €

Návrh na 36.

zmenu

roznočtu na rok 20 1 7

9 542 867 €

36. zmena rozpočtu
na rok 20 1 7

4 875 805 €

5 2 1 9 334 €

+27 724 €

2 059 792 €

2 245 5 24 €

+90 8 5 8 €

2 3 3 6 3 82 €

396 445 €

1 433 2 8 8 €

+l 339 €

1 434 627 €

0€

1 8 050 €

0 €

1 8 050 €

463 500 €

5 0 6 750 €

0 €

5 0 6 750 €

7 795 542 €

9 422 946 €

+1 1 9 92 1 €

9 542 867 €

5 247 0 5 8 €

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta Msú

Uznesenie č. 819/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na predloženie Ž iadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na projekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov
v Zlatých Moravciach"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8

preroko valo

návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, názov projektu : „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov
75

v Zlatých Moravciach"
Program : Obnovme si svoj dom na rok 20 1 8
Podprogram 1 .6 : Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych
pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Zameranie : projekty zamerané na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných
kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy k 3 1 .07.20 1 7
Názov projektu: „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach"
s c h v a ľ uj e

a)

b)
c)
d)

predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na proj ekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov
v Zlatých Moravciach",
realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
spolufinancovanie realizovaného proj ektu vo výške naj menej 5 % z celkového
rozpočtu proj ektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 820/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia na projekt „Podpora triedeného zberu v
meste Zlaté Moravce"

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prero ko valo

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia na projekt „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté
Moravce",
Prioritná os 1 : Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ 1 . 1 . 1 : Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita: 1 . Triedený zber komunálnych odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO l -SC l 1 1 -20 1 7-3 3
Názov proj ektu: „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce"
s c h v a ľ uj e

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia na proj ekt „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce"
b) realizáciu proj ektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
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c) spolufinancovanie realizovaného proj ektu vo výške min. 5%, z celkových oprávnených
výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
s p l n o m o c ň uj e

primátora mesta Zlaté Moravce k podpisu kúpnych zmlúv na predmety obstarania
v rámci proj ektu „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce", ktoré tvoria prílohu
uznesema
V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Ma rián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 821/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté
Moravce osvetlením priechodov 2018"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8

pre ro ko valo

návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce
osvetlením priechodov 20 1 8"
s c h v a ľ uj e

a) predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na projekt „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce
osvetlením priechodov 20 1 8"
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie
c) spolufinancovanie realizovaného proj ektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 %
z celkového rozpočtu proj ektu v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta Msú

Uznesenie č. 822/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na predloženie Ž iadosti o dotáciu podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva financií
77

Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 na projekt „Modernizácia budovy
Daňového úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
pre roko valo

návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 26825/2005 -44 1 na projekt „Modernizácia budovy Daňového
úradu Zlaté Moravce - výmena okien 2. etapa"
s c h v a ľ uj e

a) predloženie Žiadosti o dotáciu podľa § 1 a §2 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republ iky č. 26825/2005-44 1 na proj ekt „Modernizácia budovy Daňového úradu Zlaté
Moravce - výmena okien 2. etapa"
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie,
c) spolufinancovanie realizovaného proj ektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 1 0 %
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie,
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
V Zlatých Moravciach, dňa 23 .02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
predno sta Msú

Uznesenie č. 823/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22. 02 .20 1 8

Návrh n a schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre
manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovú - z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8

preroko valo

návrh na s chválenie prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, l . Máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 00 308 676 v katastrálnom území Zlaté
Moravce :
- prevodu pozemku novovytvorenej parcely C-KN č. 4782/4 o výmere 62 m2, druh
pozemku: ostatné plochy, zameranej podľa geometrického plánu č. 1 12 0 1 8 vyhotoveného dňa
04 . 0 1 .2 0 1 8 spoločnosťou Geodetická kancelária, Moravecká 8, 9 5 1 93 Topoľčianky, IČO: 3 7
324 6 8 3 overeného dňa 1 1 . 0 1 .2 0 1 8 Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom
a odčlenenej z parcely E-KN číslo 5 3 7/ 1 o celkovej výmere 7 8 04 m 2, d ruh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 5 4 1 7 :
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e ) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1
Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov,
- pre manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovu, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov,
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- za kúpnu cenu 30,00 €/m2 (t.j . za cenu 1 860,-€) v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_OO I /20 1 7 (pozemok zastavaný stavbou
oplotenia vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svoj ím umiestnením
2
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou = 16 , 60 €/m zvýšenú žiadateľmi o 13 , 40 EUR)

splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- odpredávaný pozemok j e priľahlý k ich pozemkom parciel C-KN číslo 3902/4, 3 902/ 1 ,
3897 a 3 8 94/ 1 ,
- pozemok malej výmery zastavaný betónovým základom,
- dorovnanie uličnej čiary vlastniacich pozemkov.
s c h v a ľ uj e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného maj etku vo výlučnom vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce, 1 .Máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 00 308 676 v katastrálnom
území Zlaté Moravce :
- prevod pozemku novovytvorenej parcely C-KN č . 4782/4 o výmere 6 2 m2, druh pozemku:
ostatné plochy, zameranej podľa geometrického plánu č. 1 /20 1 8 vyhoto ve ného dňa
04 . 0 1 .2 0 1 8 spoločnosťou Geodetická kancelária, Moravecká 8, 95 1 93 To poľčianky, IČO: 3 7
324 6 8 3 overeného dňa 1 1 . 0 1 . 20 1 8 Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom
a odčlenenej z parcely E-KN čísl o 5 3 7/ 1 o celkov ej vým ere 7 804 m2, druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 5 4 1 7 :

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e ) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1
Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov,
- pre manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachariašovu, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov,
- za kúpnu cenu 30,00 €/m2 (t.j . za cenu 1 860,-€) v zmysle Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM _ 00 1 / 20 1 7 (pozemok zastavaný
stavbou
oplotenia vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svoj ím umiestnením

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou = 16 , 60 €/m2 zvýšenú žiadateľmi o 13 , 40

EUR)
splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
- odpredávaný pozemok je priľahlý k ich pozemkom parciel C-KN číslo 3 902/4, 3902/ 1 ,
3 897 a 3 89 4/ 1 ,
- pozemok malej výmery zastavaný betónovým základom,
- dorovnanie uličnej čiary vlastniacich pozemkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 824/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. na preložku verejnej kanalizácie na Ulici 1. mája
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v Zlatých Moravciach

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8

prerokovalo

návrh
Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO :
36 5 5 0 949, ktorá je potrebná pre zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností po
výstavbe stavebného objektu SO 20 1 Preložka verejnej kanalizácie stavby:
„Infraštruktúra pre Bytový dom 32 b.j. Zlaté Moravce" s miestom stavby v Zlatých
Moravciach na Ulici 1 . mája na zaťažené pozemky - časti parcely C-KN číslo 2537/ 1
o celkovej výmere 4476 m2 druh pozemku ostatné plochy a n a časti parcely C-KN číslo
2537/46 o celkovej výmere 233 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v katastrálnom území Zlaté Moravce. Predmetná vodná stavba bola skolaudovaná
Rozhodnutím č.j . OU-ZM-O SZP-20 1 8/0000 1 0-004 PZ zo dňa 0 5 . 0 1 .20 1 8 , ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.0 1 .20 1 8 .
Mesto Zlaté Moravce ako investor stavby a ako budúci povinný z vecného bremena
uzatvoril dňa 22 .08 .20 1 7 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., ktorou sa zaviazal, že po skolaudovaní stavby bez zbytočného odkladu,
najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia uzatvorí
zmluvu o zriadení vecného bremena.
Mesto Zlaté Moravce ako investor stavby a ako povinný z vecného bremena uzatvorí
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., predmetom ktorej bude povinnosť
povinného z vecného bremena v rozsahu podľa GP č. 1 /20 1 8 vyhotoviteľa GEPRON
s.r.o. - Marek Šabo zo dňa 1 1 .0 1 .20 1 8 :
- trpieť právo vstupu na zaťažené pozemky oprávneným z vecného bremena za účelom
prevádzkovania stavebného objektu SO 20 1 Preložka verejnej kanalizácie (ďalej ako
stavba) v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, j ej riadnej a pravidelnej
údržby, zisťovania porúch a ich odstraňovania,
- povinnosť povinného z vecného bremena zdržať sa činností vymedzených v § 1 9 ods. 5/
zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení s výnimkou činností súvisi acich s prevádzkou
komunikáci í na zaťažených pozemkoch.
Právo vyplývajúce z vecného bremena budú vykonávať zamestnanci oprávneného
z vecného bremena alebo fyzické a právnické osoby na základe zmluvy s oprávneným
z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne vzhľadom k tomu, že
preložka verejnej kanalizácie je budovaná vo verejnom záujme a v súvislosti
s budovaním mestských náj omných bytov.
Zameranie preložky verejnej kanalizácie bolo geometrickým plánom č. 1 /20 1 8
vyhotoviteľa GEPRON s.r.o. p . Marekom Šabom zo dňa 1 1 .0 1 .20 1 8, a bolo vyznačené
koridorom - ochranným pásmom v šírke 1 ,5 m od vonkaj šieho pôdorysného okraja
kanalizačného potrubia na obidve strany, na parcele C-KN číslo 2537/ 1 o výmere 4979
m2 , druh pozemku ostatná plocha ako diel č. 1 o výmere 222 m2 a na parcele C-KN číslo
253 7/46 o výmere 233 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ako diel č. 2
,
o vymere 2 m2 .
s c h v a ľ uj e
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Zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO : 36 5 5 0 949,
ktorá je potrebná pre zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností po výstavbe
stavebného obj ektu SO 20 1 Preložka verejnej kanalizácie - stavby : „Infraštruktúra pre
Bytový dom 32 b .j . Zlaté Moravce" s miestom stavby v Zlatých Moravciach na Ulici 1 .
mája na zaťažené pozemky - časti parcely C-KN číslo 2537/ 1 o celkovej výmere 4476 m 2
druh pozemku ostatné plochy a na časti parcely C-KN číslo 2537/46 o celkovej výmere
233 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Zlaté Moravce.
Predmetná vodná stavba bola skolaudovaná Rozhodnutím č.j . OU-ZM-OSZP20 1 8/0000 1 0-004 PZ zo dňa 05 .0 1 .20 1 8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 0 1 .20 1 8 .
Mesto Zlaté Moravce ako investor stavby a ako budúci povinný z vecného bremena
uzatvoril dňa 22 .08 .20 1 7 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., ktorou sa zaviazal, že po skolaudovaní stavby bez zbytočného odkladu,
najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia uzatvorí
zmluvu o zriadení vecného bremena.
Mesto Zlaté Moravce ako investor stavby a ako povinný z vecného bremena uzatvorí
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., predmetom ktorej bude povinnosť
povinného z vecného bremena v rozsahu podľa GP č. 1 /20 1 8 vyhotoviteľa GEPRON
s.r.o. - Marek Šabo zo dňa 1 1 .0 1 .20 1 8 :
- trpieť právo vstupu na zaťažené pozemky oprávneným z vecného bremena za účelom
prevádzkovania stavebného objektu SO 20 1 Preložka verejnej kanalizácie (ďalej ako
stavba) v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, j ej riadnej a pravidelnej
údržby, zisťovania porúch a ich odstraňovania,
- povinnosť povinného z vecného bremena zdržať sa činností vymedzených v § 1 9 ods. 5/
zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení s výnimkou činností súvisiacich s prevádzkou
komunikácií na zaťažených pozemkoch.
Právo vyplývajúce z vecného bremena budú vykonávať zamestnanci oprávneného
z vecného bremena alebo fyzické a právnické osoby na základe zmluvy s oprávneným
z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne vzhľadom k tomu, že
preložka verejnej kanalizácie je budovaná vo verejnom záujme a v súvislosti
s budovaním mestských nájomných bytov.
Zameranie preložky verejnej kanalizácie bolo geometrickým plánom č. 1 /20 1 8
vyhotoviteľa GEPRON s.r.o. p. Marekom Šabom zo dňa 1 1 .0 1 .20 1 8, a bolo vyznačené
koridorom - ochranným pásmom v šírke 1 ,5 m od vonkaj šieho pôdorysného okraja
kanalizačného potrubia na obidve strany, na parcele C-KN číslo 25371 1 o výmere 4979
m2 , druh pozemku ostatná p locha ako diel č. 1 o výmere 222 m 2 a na parcele C-KN číslo
253 7/46 o výmere 233 m , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ako diel č. 2
'
o vymere
2 m2 .
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 825/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh n a schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - pozemku na Čiernej Doline v Zlatých Moravciach pre manželov
Ing. Juraja Šilhavíka a Veroniku Šilhavíkovú - z dôvodu hodného osobitného

zreteľa

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moraciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa

22 .02.20 1 8

prero ko valo

hodným

je :

návrh na schválenie spôsitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 81 1 9 9 1 Zb.

spôsob prevodu nehnuteľného maj etku vo výlu�nom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,

a j2,e
sUl.
c h 1v. amáj
ľu

953 0 1 Zlaté Moravce, ICO : 00 3 0 8 676 v obci Zlaté Moravce
v katastrálnom území Prílepy:
- spôsob prevodu celého pozemku - parcely E-KN č. 43 9/4 o výmere 523 m2, druh
pozemku: záhrady, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 403 8
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 81 1 99 1
Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov,
- pre manželov Ing. Juraj a Šilhavíka, a Veroniku Šilhavíkovú,do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov,
- za kúpnu cenu 5 , 00 €/m2 (t.j . za cenu 2 6 1 5 , - €) navrhnutú Komisiou správy mestského
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maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb pri Mestskom zastupiteľstve v
Zlatých Moravciach určenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s maj etkom
Mesta Zlaté Moravce SM_00 1 /20 1 7 v neskoršom znení (Mestské zastupiteľstvo si
vyhradzuj e právo v osobitných prípadoch (z dôvodu hodného osobitného zreteľa) určiť
cenu pozemku odlišne od stanovených východiskových minimálnych kúpnych cien
upravených v prílohe č. 2 týchto zásad) splatnú najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- odpredávaný pozemok j e priľahlý k pozemkom parcely C-KN číslo 43 9/3 vo výmere
3 1 98 m 2 , druh pozemku : záhrady, zapísanej na liste vlastníctva č. 2979 a parcely E-KN
číslo 43 9/3 vo výmere 960 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na
liste vlastníctva č. 3 790, obidve parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Prílepy a sú
vo vlastníctve kupujúcej ,
- Mesto Zlaté Moravce nemá k odpredávanému pozemku zabezpečený prístup.
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 826/2018
z 3 4 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.
58-60na u lici 1 .mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
pre rokovalo

návrh na schválenie prenáj mu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce časti pozemku o výmere 370 m2 z parcely KN registra „C", č. parcely 2 5 3 7/57, druh
pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 283 8 m2, zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce
na LV č. 3 4 5 3 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
�

pre vlastníkov bytov v bytovom dome č. 58-60, zastúpených správcom
bytového domu p. Františkom Horákom,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 81 1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu od 0 1 .03 .20 1 8 do 29.02 .2028, za
účelom oplotenia a starostlivosti o verejnú zeleň, za náj omné za aké sa v tom čase a na
tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel pozemky, a to vo výške
0, 1 0 €/m2/rok, čo pri celkovej výmere 3 70,00 m2 predstavuje ročné náj omné vo výške
37,00 eur.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
starostlivosť o verejnú zeleň, vybudovanie pieskoviska, lavičiek a kvetinového
�
záhonu na prenaj atom pozemku na vlastné náklady,
�
oplotenie vybudujú a budú udržovať na svoj e náklady.
s c h v a ľ uj e
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3/5 väčšinou všetkých poslancov prenáj om nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - časti pozemku o výmere 3 70 m2 z parcely KN registra „C", č. parcely
2537/57, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 2838 m2, zapísanej v k.ú.
Zlaté Moravce na L V č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce
�

pre vlastníkov bytov v bytovom dome č. 58-60, zastúpených správcom
bytového domu p. Františkom Horákom,
Zlaté Moravce,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu od 0 1 .03 .20 1 8 do 29.02.202 8 , za
účelom oplotenia a starostlivosti o verejnú zeleň, za nájomné za aké sa v tom čase a na
tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel pozemky, a to vo výške
0, 1 0 €/m2 /rok, čo pri celkovej výmere 3 70,00 m2 predstavuj e ročné náj omné vo výške
37,00 eur.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
�
starostlivosť o verejnú zeleň, vybudovanie pieskoviska, lavičiek a kvetinového
záhonu na prenaj atom pozemku na vlastné náklady,
�
oplotenie vybudujú a budú udržovať na svoj e náklady.
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
predno sta MsÚ

Uznesenie č. 827/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh n a schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Martu Riškovú
KADERNÍCKY SALÓN MARTA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
pre ro ko valo

návrh na prenáj om nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - nebytové
priestory o celkovej výmere 54,40 m2 nachádzajúce sa na poschodí budovy „ Strediska
občianskej vybavenosti" v Zlatých Moravciach na Duklianskej ulici 2/B , súpisné číslo
1 5 72, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2, ktorá je
zapísaná na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce,
- pre Martu Riškovú KADERNÍCKY SALON MARTA, miesto podnikania: Ul. Školská
1 0, 953 0 1 Zlaté Moravce IČO : 40 3 3 1 52 1 , zápis v ŽR O Ú Nitra, číslo : 407-43 85,
- na obdobie 10 rokov od 0 1 .03 .20 1 8 do 29.02.2028 za náj omné vo výške 1 .944,00 EUR
ročne;
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 81 1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov,
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
- dlhodobý náj omca, ktorý dodržiava platobnú disciplínu;
s c h v a ľ uj e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenáj om nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta

Zlaté Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 54,40 m2 nachádzaj úce sa na
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poschodí budovy „ Strediska občianskej vybavenosti" v Zlatých Moravciach na
Duklianskej ulici 2/B, súpisné číslo 1 572, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C", č . parcely 2490/2, ktorá je zapísaná na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté
Moravce,
- pre Martu Riškovú KADERNÍCKY SALON MARTA, miesto podnikania: Ul . Školská
1 0, 9 5 3 0 1 Zlaté Moravce IČO : 40 3 3 1 52 1 , zápis v ŽR O Ú Nitra, číslo: 407-43 8 5 ,
- n a obdobie 1 0 rokov o d 0 1 .03 .20 1 8 d o 29.02.2028 za nájomné vo výške 1 .944,00 EUR
ročne;
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov,
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý dodržiava platobnú disciplínu;
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
predno sta MsÚ

Uznesenie č. 828/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02 .20 1 8

Návrh na opravu uznesenia č. 715/2017 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ
v Zlatých Moravciach konaného dňa 28.09.2017, ktorým sa schválil spôsob prevodu
mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Marcelovi
Gažimu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

opravu uznesenia č. 7 1 5/20 1 7 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8 . 09.20 1 7, ktorým sa chybný odsek v časti prerokovalo aj v časti
schvaľuje :

- návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3 027 na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, konkrétne : troj izbového bytu č. 1 6
(H2), na 2 poschodí na Tekovskej č . 5 1 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v podiele 82 1 64/3740077-in
nahrádza správnym odsekom :
- návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3 027 na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, konkrétne: troj izbového bytu č. 1 6
(H2), na 2 podlaží na Tekovskej č . 5 1 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v podiele 82 1 64/3 740077-in
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v uznesení č. 7 1 5/20 1 7 sa chybný odsek v časti prerokovalo aj v časti schvaľuje :
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
prij atie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30.12.2015, ktorým sa schválil odpredaj bytov nájomníkom bytovky na
Tekovskej ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku
kupujúci - Marcel Gaži je nájomníkom a užívateľom tohto bytu
nahrádza správnym odsekom:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
prijatie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30.12.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov nájomníkom bytovky na
Tekovskej ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku
kupujúci - Marcel Gaži j e nájomníkom a užívateľom tohto bytu
s c h v a ľ uj e

opravu uznesenia č. 7 1 5/20 1 7 z pokračovania 29. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 7, ktorým sa chybný odsek v časti prerokovalo aj v časti
schvaľuje :

- návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpi sné číslo 3027 na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, konkrétne : troj izbového bytu č. 1 6
(H2), na 2 poschodí na Tekovskej č . 5 1 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v podiele 82 1 64/3 740077-in
nahrádza správnym odsekom:
- návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3 027 na
pozemku parcely KN registra „C'' číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, konkrétne: troj izbového bytu č. 1 6
(H2), na 2 podlaží na Tekovskej č . 5 1 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v podiele 82 1 64/3 740077-in
v uznesení č. 7 1 5/20 1 7 sa chybný odsek v časti prerokovalo aj v časti schvaľuje :
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
prij atie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30.12.2015, ktorým sa schválil odpredaj bytov náj omníkom bytovky na
Tekovskej ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku
kupujúci - Marcel Gaži j e náj omníkom a užívateľom tohto bytu
nahrádza správnym odsekom :
Dôvodom h odným osobitného zreteľa je :
prij atie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30.12.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov náj omníkom bytovky na
Tekovskej ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku
kupuj úci - Marcel Gaži je náj omníkom a užívateľom tohto bytu.
V Zlatých Moravciach, dňa 2 3 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 829/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
na pozemku Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokov alo

návrh na schválenie prevodu bytu v bytovom dome so sup1sným číslom 3 027 na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaného na liste
vlastníctva č. 5 09 1 , konkrétne: troj izbového bytu č. 1 6 (H2) na 2 . nadzemnom podlaží na
Tekovskej č. 5 1 v Zlatých Moravciach vrátane podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo
veľkosti podielu 82 1 64/3 740077-in spoj eného s vlastníctvom daného bytu zapísaného na
mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 00 3 0 8 676 v celosti : pre Marcela Gažiho,
, do j e ho výlučného vlastníctva,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 81 1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 42/20 1 7 vo výške 46.8 00,-€ na kapitálový
účet mesta Zlaté Moravce a cenu za znalecký posudok vo výške 1 70,-€ na bežný účet
mesta Zlaté Moravce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
prij atie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30. 1 2 .2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov náj omcom bytovky na
Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach za cenu dohodou vychádzajúc z ceny
súdnoznaleckého posudku,
kupujúci - Marcel Gaži je nájomcom a užívateľom tohto bytu.
s c h v a ľ uj e

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod b ytu v b ytovom d ome s o súpisným
číslom 3 02 7 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 o výmere 1 0 1 0 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaného
na liste vlastníctva č. 509 1 , konkrétne: troj izbového bytu č. 1 6 (H2) na 2. nadzemnom
podlaží na Tekovskej č. 5 1 v Zlatých Moravciach vrátane podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo
veľkosti podielu 82 1 64/3 740077-in spoj eného s vlastníctvom daného bytu zapísaného na
mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 v celosti: pre Marcela Gažiho, , do j e ho výlučného vlastníctva,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 42/20 1 7 vo výške 46.800,-€ na kapitálový
účet mesta Zlaté Moravce a cenu za znalecký posudok vo výške 1 70,-€ na bežný účet
mesta Zlaté Moravce.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
prijatie uznesenia č. 3 1 5/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach
zo dňa 30. 1 2.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov náj omcom bytovky na
Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach za cenu dohodou vychádzajúc z ceny
súdnoznaleckého posudku,
kupujúci - Marcel Gaži je nájomcom a užívateľom tohto bytu.
V

Zlatých Moravciach, dňa 2 3 . 02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Ma rián Kováč
predno sta MsÚ

Uznesenie č. 830/2018
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Poslanecký návrh na určenie výšky nájomného v „Bytovom dome 32 b. j." v Zlatých
Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

poslanecký návrh na určenie výšky náj omného v „Bytovom dome 32 b. j ." v Zlatých
Moravciach
s c h v a ľ uj e

výšku náj omného v „Bytovom dome 32 b. j . ", so súp. č. 3 697, nachádzajúceho sa na Ul.
1 . Mája v Zlatých Moravciach 2,56Eur/m2/mesačne
V Zlatých Moravciach, dňa 2 3 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 831/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí konanom dňa
22.02.20 1 8
prerokovalo

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7
b e r i e n a v e do m i e

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 20 1 7
V Zlatých Moravciach, dňa 23.02.20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 832/2018
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.02.20 1 8

Plán kontrolnej činnosti na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 34. zasadnutí konanom dňa
22 .02.20 1 8
prerokovalo

Plán kontrolnej činnosti na rok 20 1 8
Berie

n a v e do m i e

Plán kontrolnej činnosti na rok 20 1 8
V Zlatých Moravciach, dňa 23 . 02 .20 1 8

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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K bodu 47/
Záver
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár

poďakoval všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, poslankyniam a poslancom
Mestského zastupiteľstva, riaditeľom mestských podnikov, riaditeľom Z Š , MŠ a
prítomným zamestnancom Mestského úradu.
-

V Zlatých Moravciach 22. 2. 20 1 8

Zapísala: Denisa Hlavatá
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MVDr. Marta Balážová
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