Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zápisnica
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 30. januára 2020 o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Ospravedlnení: poslanec Ivan Madola
Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-10MZ-2020)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta
11. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov s
výhľadom na roky 2021 a 2022 (mat. č.2-10MZ-2020)
12. Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií schválených
mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie a
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020 (mat. č.3-10MZ-2020)
13. Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných
prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených
projektov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020 (mat. č.4-10MZ-2020)
14. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 pre
spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.510MZ-2020)
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č....../2020 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.610MZ-2020)
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-10MZ-2020)
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške príspevkov

zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.8-10MZ-2020)
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. .../2020, o umiestňovaní,
povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.910MZ-2020)
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.10-10MZ2020)
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ../2020, o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.11-10MZ-2020)
21. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach zo dňa
12.12.2019 na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie budovy
Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do správy
rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.1210MZ-2020)
22. Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby “Prílepy - Kanalizácia ” (mat. č.1310MZ-2020)
23. Návrh na schválenie investičného zámeru na obnovu bytovej budovy - Domu
opatrovateľskej služby (mat. č.14-10MZ-2020)
24. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste Zlaté
Moravce“ na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita
životného prostredia zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (mat. č.15-10MZ-2020)
25. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ
Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa“ na základe výzvy Environmentálneho fondu pre rok
2020 v rámci Oblasti : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, činnosť L6 (mat. č.16-10MZ-2020)
26. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt :“MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“ (mat. č.17-10MZ2020)
27. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo - „Rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne A., ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce“ (mat. č.18-10MZ-2020)
28. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností
pre Pestovateľskú Pálenicu Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.19-10MZ-2020)
29. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Alenu Hudákovú
NATALY BAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-10MZ-2020)
30. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Mgr. Michala Máčaja –
AUTO Wellness z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-10MZ-2020)
31. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Stanislava Ivana z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-10MZ-2020)
32. Návrh na schválenie zámeny a rozšírenia predmetu nájmu pre ELEKTROSYSTÉMY, spol.
s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-10MZ-2020)
33. Návrh na schválenie zámeny a rozšírenia predmetu nájmu pre Stanislava Ivana z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.24-10MZ-2020)
34. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
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2020 (mat. č.25-10MZ-2020)
35. Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.2610MZ-2020)
36. Rôzne
37. Diskusia
38. Interpelácie poslancov
39. Schválenie uznesenia
40. Záver

K bodu 1/
Otvorenie a procedurálne veci
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – privítal všetkých prítomných občanov mesta Zlaté
Moravce, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, všetkých riaditeľov mestských
podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov
Mestského úradu na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. januára 2020
o 15. 30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

K bodu 2/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal Mgr. Horváta o presnú informáciu k účasti
poslancov na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Mgr. Horvát uviedol, že ospravedlnený je poslanec Madola. Ostatní poslanci sú v rokovacej
miestnosti prítomní.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 3/
Schválenie návrhovej komisie.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - uviedol, že za členov návrhovej komisie navrhuje:
za predsedu: pani poslankyňu Eckhardtovú
za členov: pani poslankyňu Uhrinovú a pána poslanca Šeptáka
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh
uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí:
za predsedu: pani poslankyňu Eckhardtovú
za členov: pani poslankyňu Uhrinovú a pána poslanca Šeptáka
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - sa opýtal , kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.

K bodu 4/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - uviedol, že návrh programu 10. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
program rokovania 10. zasadnutia MsZ a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že program rokovania 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta – odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Holubovi.
Viceprimátor mesta Holub – navrhol zaradiť do programu rokovania dva body. Za bod 33 navrhol
zaradiť bod: „ Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky na projekt Územnoplánovacia dokumentácia Mesta Zlaté
Moravce.“
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh viceprimátora Holuba a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh viceprimátora
Holuba bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta – odovzdal slovo viceprimátorovi mesta Holubovi.
Viceprimátor mesta Holub – podal druhý návrh na zaradenie bodu do programu rokovania: „
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Návrh na schválenie uznesenia o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán mesta Zlaté Moravce potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy
o poskytnutí dotácie.“
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh viceprimátora Holuba a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh viceprimátora
Holuba bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta – odovzdal slovo poslancovi Cimmermannovi.
Poslanec Cimmermann – podal návrh na zaradenie bodu do programu rokovania pred bod č. 34
pôvodného programu: „ Zámer regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území centrálnej
mestskej zóny a následne v ostatných lokalitách mesta Zlaté Moravce.“
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh poslanca Cimmermanna a opýtal sa, kto je :
Za: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 (Vicianová)
Prezentovaní: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh poslanca
Cimmermanna bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.

K bodu 5/
Určenie zapisovateľky a skrutátora
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – uviedol, že na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 30. januára 2020 určuje za zapisovateľku Denisu Hlavatú a za skrutátorku Mgr.
Silviu Švajčíkovú.

K bodu 6/
Určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – uviedol, že za overovateľov zápisnice na 10. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva zo dňa 30. januára 2020 určuje poslankyňu Balážovú a poslanca Borčina.
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K bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal overovateľov zápisnice z 9. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva o stanovisko k zápisnici. Uviedol, že overovateľmi poslednej zápisnice
MsZ boli pani poslankyňa Vicianová a pani poslankyňa Uhrinová .
Poslankyňa Vicianová – uviedla, že zápisnicu z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva si prečítala
a na znak súhlasu ju podpísala.
Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že zápisnicu z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva si prečítala
a na znak súhlasu ju podpísala.

K bodu 8/
Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej
správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení schválených na 9. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva.
Mgr. Marek Horvát - uviedol, že na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva bolo prijatých 40
uznesení, splnených bolo 31 uznesení a priebežne sa plní 9 uznesení.
Primátor mesta - poďakoval za informáciu a pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - uviedol, že odpovede na niektoré interpelácie
poslancov boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva, na ostatné bola zaslaná
písomná odpoveď. Následne požiadal poslancov, ktorí majú záujem vyjadriť sa, aby sa prihlásili o
slovo.
Primátor mesta – prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 10/
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 v zmysle
platného rokovacieho poriadku v limite 5 minút. Zároveň upozornil prítomných, že tento bod bude
podľa platného rokovacieho poriadku trvať maximálne 30 minút.
Primátor mesta - odovzdal slovo MUDr. Sýkorovi.
MUDr. Sýkora – spýtal sa, ako sa Mesto stará o občanov, keď spoločnosť Agel SK zrušila
pohotovostnú službu a chirurgickú službu cez sviatky od 22. 12. 2019 do 7. 1. 2020. Požiadal o
odpovede na svoje otázky, ktoré položil na minulom MsZ, pretože s odpoveďami, ktoré mu Mesto
zaslalo, nie je spokojný.
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Primátor mesta – poďakoval za vystúpenie a keďže z občanov už nikto neprejavil záujem
o vystúpenie, prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 11/
Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov s
výhľadom na roky 2021 a 2022 (mat. č.2-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Husár – požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predložený návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane
programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022 je zostavený a spracovaný v súlade :
• So zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
• So zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• S Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti
• So Zásadami rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 je zostavený a predložený Mestskému
zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je 0 eur.
Hlavná kontrolórka mesta predložený návrh rozpočtu mesta odporučila predložiť na rokovanie
a schválenie Mestskému zastupiteľstvu.
Finančná komisia dňa 22.1.2020 návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 prerokovala
a odporučila zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta PaedDr. Husár – otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásili: poslankyňa Balážová, viceprimátor Holub
Primátor mesta – odovzdal slovo poslankyni Balážovej
Poslankyňa Balážová – poukázala na rozpočtovanú výšku p. o. Technické služby mesta - práce,
ktoré realizovali Záhradnícke služby, sú teraz skoro na tej sume, ako keď sa Záhradnícke služby
rušili – neustále sa dofinancovávajú. Spýtala sa, či nebolo zbytočné, že sa Záhradnícke služby
zrušili.
Ďalej sa spýtala, prečo v programe 1: Manažment a kontrola, podprogram 3 Strategické plánovanie
– Príprava projektov z fondov EÚ zahŕňa výdavky na mzdy troch zamestnancov, keď
v Organizačnej štruktúre MsÚ na Oddelení strategických činností sú uvedení štyria zamestnanci.
Ďalej poukázala na nesúlad v Programe 1: Manažment a kontrola, podprogram 4 Finančné riadenie
a rozpočet, rozpočtovaná a účtovná agenda – zahŕňa výdavky na mzdy 10 zamestnancov
ekonomického oddelenia + Program 2: Administratíva, podprogram 1 Administratívna činnosť –
Mzdy: rozpočtované výdavky na mzdy 2 zamestnancov ekonomického oddelenia, z čoho vyplýva,
že ekonomické oddelenie má 12 zamestnancov, ale v Organizačnej štruktúre MsÚ je na
Ekonomickom oddelení uvedených 11 zamestnancov. Požiadala o vysvetlenie.
Primátor mesta – požiadal o vysvetlenie vedúcu Ekonomického oddelenia Ing. Szobiovú
Ing. Szobiová – vysvetlila, že na Oddelení strategických činností sú v Organizačnej štruktúre MsÚ
uvedení 4 pracovníci, ale momentálne vedúcu oddelenia zastupuje jedna z pracovníčok tohto
oddelenia, preto sú v Rozpočte mesta rozpočtovaní 3 pracovníci.
Ďalej uviedla, že na Ekonomickom oddelení pracuje 12 zamestnancov, muselo dôjsť k chybe
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v texte. Dvaja pracovníci pracujú na personálnom oddelení a preto sú zadelení do iného programu.
Poslankyňa Balážová – spýtala sa k programu 4: Bývanie, podprogram 2 Správa bytového fondu,
Nájomné bytové domy – rozpočtované služby na odchyt holubov a manipuláciu s nimi sú vo výške
2 000 €. Spýtala sa, či nie je potrebné rozpočtovať aj čistenie po holuboch.
Ing. Szobiová – odpovedala, že na čistenie po holuboch nebola požiadavka. Nevedela sa k tomu
vyjadriť.
Poslankyňa Balážová – uviedla, že v rámci mestskej časti Chyzerovce sa rozpočtuje 15 000 € na
Kultúrny dom – vybudovanie prístrešku a 12 000 € na výmenu tepelného telesa. Obchod
a pohostinstvo, ktoré sa nachádza v časti budovy Kultúrneho domu je na predaj. Spýtala sa, ako sa
bude táto situácia riešiť, či Mesto plánuje odkúpiť túto nehnuteľnosť.
Primátor mesta – odpovedal, že uvedená situácia sa rieši. Konalo sa stretnutie s majiteľom
nehnuteľnosti. Hľadá sa spôsob riešenia. Mesto má záujem odkúpiť túto nehnuteľnosť. Majiteľ
nehnuteľnosti prisľúbil, že ešte počká 2 mesiace. Sú dva spôsoby riešenia. Na najbližšom Mestskom
zastupiteľstve bude poslancom predložený výstup z rokovaní a spôsob riešenia. Na záver požiadal
poslankyňu Pacalajovú o bližšie informácie k uvedenej situácii.
Poslankyňa Pacalajová - vysvetlila, že 12 000 € je rozpočtovaných na rekonštrukciu kúrenia
v Kultúrnom dome Chyzerovce, 15 000 € je na prestrešenie schodiska KD – sú to schválené
finančné prostriedky pre Mestskú časť Chyzerovce za vlaňajší a tento rok.
Predaj pohostinstva a obchodu sa intezívne rieši. Primátor mesta a vedenie mesta sú o tom
informovaní. Prebiehajú rokovania k tejto veci. Obchod a pohostinstvo majú spoločnú stenu
s Kultúrnym domom, preto je snaha riešiť túto situáciu v prospech občanov mesta Zlaté Moravce.
Primátor mesta – v rámci rozpravy odovzdal slovo viceprimátorovi Holubovi.
Viceprimátor Holub – podal bližšie informácie k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.
Informoval, že celkové príjmy mesta Zlaté Moravce na rok 2020 sú navrhované v hodnote
12 623 101 € a celkové výdavky sú tiež rozpočtované v hodnote 12 623 101 €.
Bežné príjmy 2020 tvoria daňové príjmy vo výške 62, 48 %, granty a transfery 23, 07 a nedaňové
príjmy 14, 45 %. Daňové príjmy tvorí výnos z dane príjmov 77, 67 %, poplatok za KO 6, 73 %, daň
z nehnuteľností predstavuje 13, 37 % a malú časť tvoria sankcie a daň za verejné priestranstvo.
Bežné výdavky 2020 tvorí: školstvo 48,02 %, správa obce 28, 63 %, mestské podniky 14, 87 %,
Mestská polícia 3, 08 % a sociálne služby 5, 4 %. Ďalšou položkou sú kapitálové výdavky, ktoré
predstavujú hodnotu 1 889 700 €. Z tejto hodnoty majú byť kryté preklenovacie investičné úvery
z predchádzajúcich rokov – to sú projekty Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Zlaté
Moravce, Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce, dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce, vodozádržné opatrenia v meste Zlaté
Moravce, podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce a na financovanie iných investičných
akcií.
Primátor mesta – poďakoval viceprimátorovi za vysvetlenie.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
návrh, ktorý je premietaný k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 12/
Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií schválených
mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie a
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020 (mat. č.3-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Husár – požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková – Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na prevzatie investičného úveru
na financovanie investičných akcií schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie
projektov z fondov Európskej únie v celkovej výške 1.500.000 Eur.
Prevzatým investičným úverom sa navrhuje financovanie nasledovných investičných akcií mesta:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Slovenskej armády III. etapa
- Rozšírenie cintorína
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií spevnených plôch – chodník Dlhá ulica
- Stavebné práce ZUŠ
- Elektroinštalácia v budove mestského úradu
- Stavebné práce budova mestského úradu
- Rekonštrukcia ulice Družstevná
- Projektové dokumentácie k projektom a investičným akciám mesta
- Iné investičné akcie schválené mestským zastupiteľstvom
Prevzatým investičným úverom sa navrhuje spolufinancovanie nasledovných projektov:
- Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
- Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce
- Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií v meste Zlaté Moravce
- Automobil pre opatrovateľky
- Multifunkčné športové ihrisko 40x20 pri ZŠ Pribinova
- Detské ihrisko pri ZŠ Pribinova
- Iné projekty schválené mestským zastupiteľstvom
Vzhľadom na uvedené je potrebné tiež schváliť zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020 .
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta je, že Mesto Zlaté Moravce v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách spĺňa zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania v predloženej
výške.
Finančná komisia dňa 22.1.2020 návrh prerokovala a odporučila zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásila: poslankyňa Balážová
Poslankyňa Balážová – spýtala sa, či všetky investičné akcie, ktoré sa idú robiť, sa budú robiť
v rámci investičných úverov.
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Primátor mesta – odpovedal áno, tak je predložený návrh.
Poslankyňa Balážová – spýtala sa, že keby Mesto nezobralo úver, tak sa nič nerobí, či Mesto
nevie ušetriť.
Primátor mesta – odpovedal, že v podstate áno. Na niektoré investičné akcie by Mesto muselo
počkať do apríla 2020, aby sme vedeli, či bude a aký bude prebytok mesta. Vyjadril sa k
rekonštrukcii ulice Družstevnej - uviedol, že je k tomu pripravený rozpočet a vypracovaná
projektová dokumentácia.
Primátor mesta – odovzdal slovo Ing. Szobiovej, vedúcej Ekonomického oddelenia, aby podala
bližšie vysvetlenie.
Ing. Szobiová – uviedla, že je skutočnosť, že z bežných výdavkov nevychádza realizovať
kapitálové investičné výdavky, pretože bol problém pokryť nutné výdavky s bežnými príjmami.
Časť investičných výdavkov je z Rezervného fondu, kde nám zostali nevyčerpané zdroje. Treba si
uvedomiť, že Mesto spláca aj predchádzajúce úvery. Tento nový úver sa predpokladá splácať až od
roku 2021 po vyčerpaní, takže sa nebude splácať hneď. V rozpočte je navrhnutých 350 000 € na
splácanie úverov z Rezervného fondu. Časť Rezervného fondu, ktorý zostal z minulého roka
nevyčerpaný (114 000 €), je v Rozpočte mesta na hradenie menších kapitálových výdavkov.
Veľké investičné akcie budú hradené z úveru, alebo nebude možné, aby sa tento rok realizovali.
Ďalej uviedla, že keď sa bude rozdeľovať Rezervný fond, keď sa vysporiada hospodárenie mesta za
rok 2019 a bude sa v rámci záverečného účtu prerozdeľovať, tiež musíme nechať zdroje na splátky
úverov a nutné neplánované veci. Musí sa nechať nejaká rezerva.
Primátor mesta – poďakoval za vysvetlenie a uviedol, keď sa vytvorí Rezervný fond, nejaká časť
sa presunie do budúceho roku, pretože v súčasnej dobe sa už pracuje na výstavbe dvoch bytoviek
zo ŠFRB, kde budú potrebné finančné prostriedky Mesta na vybudovanie infraštruktúry.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 13 /
Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných
prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených
projektov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020 (mat. č.4-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
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Mgr. Švajčíková – Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na prevzatie preklenovacieho
úveru na predfinancovanie podpôr z fondov EU vo výške 5.415.427 eur. Jedná sa o
predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe schválených
investičných aktivít mesta a už schválených projektov, resp. projektov ktoré budú schválené a na
ktoré je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Prevzatie preklenovacieho úveru je potrebné prevziať na financovanie nasledovných schválených
projektov:
1. Denný stacionár v meste Zlaté Moravce
2. Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce
3. Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Zlaté Moravce
4. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce
5. Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach
6. Iné projekty na investičné akcie mesta schválené mestským zastupiteľstvom
K prijatiu preklenovacieho úveru na predfinancovanie investičných akcií schválených prostriedkov
z EU fondov v celkovej výške 5 415 427 € predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka mesta
. Podľa uvedeného stanoviska Mesto Zlaté Moravce spĺňa zákonné podmienky na prijatie
návratných zdrojov financovania v zmysle predloženého návrhu.
Predmetom uznesenia je aj s tým súvisiaca zmena Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020
vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020.
Finančná komisia dňa 22.1.2020 predložený návrh prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásila – poslankyňa Balážová
Poslankyňa Balážová – uviedla, že podľa nej je suma 2 124 705,26 € na výstavbu kompostárne
príliš vysoká. Nezahlasuje za tento návrh.
Primátor mesta – odpovedal, že čo sa týka výstavby kompostárne, cca 800 000 € predstavujú
náklady na dopravné zariadenia (autá, drtiče, atď. ) a ostatné finančné prostriedky predstavujú
vybudovanie kompostárne, kde by malo byť ročne kompostovaných 1 800 t biologicky
rozložiteľného odpadu ( 1 400 t zeleného odpadu a 400 t kuchynského odpadu). Od roku 2021
Mesto Zlaté Moravce bude musieť zabezpečiť odoberanie kuchynského odpadu z domácností
občanov mesta bývajúcich v činžiakoch a bytovkách.
Cena vybudovania kompostárne zahŕňa aj zakúpenie zberových vozidiel a nových kontajnerov na
biologicky rozložiteľný odpad.
Na záver uviedol, že po odsúhlasení tohto bodu bude návrh spolufinancovania projektu „Výstavba
kompostárne v meste Zlaté Moravce“ predmetom rokovania v bode programu č. 24 dnešného
zasadnutia MsZ. V prípade neschválenia tohto bodu bude bod č. 24 vypustený z rokovania
dnešného MsZ.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh, ktorý je premietaný k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 ( Balážová)
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 14/
Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 pre
spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.510MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach je predkladaný návrh na
uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016, týkajúci sa zníženia
nájomného za stavby za rok 2019 vo výške 14.509,86 Eur, nájomného za stavby za rok 2020 vo
výške 32 523,98 Eur a nájomného za stavby za rok 2021 vo výške 5.014,21 Eur, čo predstavuje
náklady na vykonané stavebné úpravy: ,,Oprava strechy budovy riaditeľstva Nemocnica Zlaté
Moravce“ vo výške 52.048,05 Eur
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom
zasadnutí dňa 08.01.2020 materiál neodporučila postúpiť na rokovanie mestského zastupiteľstva,
požiadala o doplnenie a zosúladenie materiálov ako aj o prerokovanie žiadosti vo Finančnej
komisii. Finančná komisia dňa 22.1.2020 predložený návrh prerokovala a odporučila
zastupiteľstvu schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania. Uviedol, že do rozpravy sa prihlásil predseda
predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce, a. s. Mgr. Miroslav Jaška, MPH, ktorý však zatiaľ nie je
prítomný v rokovacej miestnosti.
Do rozpravy sa prihlásil – poslanec Petrovič
Primátor mesta – ukončil možnosť prihlásiť sa do rozpravy a odovzdal slovo poslancovi
Petrovičovi.
Poslanec Petrovič – uviedol, že Nemocnica Zlaté Moravce a.s. platí ročné nájomné cca 60 000 €,
z čoho polovica ide Mestu na účet a druhá polovica sa započítava za zhodnotenie budovy
nemocnice. Schvaľovaná suma je vlastne zápočet preinvestovaných finančných prostriedkov, ktoré
boli preinvestované v uplynulom roku. Nie je to nič navyše, ako bolo dohodnuté v akcionárskej
zmluve.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - uviedol, že Mgr. Jaška MPH stále nie je prítomný
v rokovacej miestnosti, preto požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať za návrh
uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 14 (Cimmermann, Šepták, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová,
Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 1 (Uhrinová)
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 (Ivanovičová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený
poslancami MsZ schválený.
K bodu 15/

návrh uznesenia bol
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č....../2020 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.610MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predkladaný návrh VZN je spracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení je poskytovaná z výnosu dane z príjmov,
ktorá je mestu prideľovaná zo ŠR . Podľa čl. II § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. obec
poskytne na žiaka/dieťa cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia dotáciu najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa školy a školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V predloženom návrhu VZN je financovanie zariadení neštátnych
zriaďovateľov navrhnuté vo výške 100% z výšky dotácie, ktorú poskytuje Mesto Zlaté Moravce
predškolským a školským zariadeniam vo svojej zriaďovacej pôsobnosti.
Finančná komisia dňa 22.01.2020 návrh prerokovala a neodporučila Mestskému zastupiteľstvu
schváliť.
Komisia školstva, kultúry a športu dňa 23.01.2020 návrh prerokovala a odporučila Mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásili – poslankyňa Eckhardtová, poslankyňa Ivanovičová, poslanec Petrovič.
Primátor mesta – ukončil možnosť prihlásiť sa do rozpravy a odovzdal slovo poslankyni
Eckhardtovej.
Poslankyňa Eckhardtová – predložila poslanecký návrh, ktorý by upravoval § 6 uvedeného VZN
a to v nasledovnom znení:
• Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2020 – žiak podľa kategórie školy ,
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce:
Žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania
Žiak ZUŠ v skupinovej forme vzdelávania
Žiak školského klubu detí – ZŠ Mojmírova 2
Žiak školského klubu detí – ZŠ Pribinova 1
Žiak školského klubu detí – ZŠ Robotnícka 25
Žiak zariadenia školského stravovania-ZŠ Mojmírova 2
Žiak zariadenia školského stravovania-ZŠ Pribinova 1
Žiak zariadenia školského stravovania-ZŠ Robotnícka 25
Žiak CVČ
Dieťa materskej školy – vo veku od troch rokov

1 400,76 €
457,39 €
571,74 €
571,74 €
503,17 €
156,06 €
163,30 €
171,52 €
104,82 €
2 601,42 €

• Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2020 – žiak podľa kategórie školy,
školského zariadenia pre neštátneho zriaďovateľa:
Žiak školského klubu detí
Žiak zariadenia školského stravovania
Dieťa materskej školy – vo veku od troch rokov

560,49 €
161,95 €
2 341,28 €

13

Výška navrhovanej dotácie je pre neštátne materské školy vo výške 90 % z dotácie štátu a pre
neštátne školské kluby a školské jedálne pri základných školách vo výške 100 % z dotácie štátu na
stravníka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo zostáva nezmenené.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh poslankyne Eckhardtovej a opýtal sa, kto je :
Za: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Ivanovičová)
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh poslankyne
Eckhardtovej bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta – v rámci rozpravy odovzdal slovo poslancovi Petrovičovi.
Poslanec Petrovič – uviedol, že na Komisii školstva, kultúry a športu bolo povedané, aby výška
dotácie pre všetky školské zariadenia bola vo výške 100 %, ale keďže bolo povedané, že materským
škôlkam mesto ešte aj tak dopláca viac finančných prostriedkov, ako je to dané zo zákona, tak sa
dohodlo, ako navrhla poslankyňa Eckhardtová, že výška dotácie pre dieťa materskej školy pre
neštátneho zriaďovateľa bude vo výške 90 % a na žiaka školského klubu detí a žiaka zariadenia
školského stravovania pre neštátneho zriaďovateľa bude vo výške 100%.
Podľa jeho názoru by všetky finančné prostriedky, ktoré prídu na žiaka zo štátu, mali byť
prerozdelené a nemali by byť diskriminované súkromné a cirkevné školské zariadenia. Na záver
dodal, že prijatý kompromis je dobrým riešením.
Primátor mesta – poďakoval poslancovi Petrovičovi a v rámci rozpravy odovzdal slovo
poslankyni Ivanovičovej.
Poslankyňa Ivanovičová – podľa jej názoru je to diskriminačné voči súkromným materským
školám. Výška dotácie pre všetky súkromné školské zariadenia by mali byť na jednej úrovni 90 %.
Podala poslanecký návrh - § 6, bod 2.2 – výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2020 –
žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia pre neštátneho zriaďovateľa vo výške 90 % a to
nasledovne:
Žiak školského klubu detí
Žiak zariadenia školského stravovania
Dieťa materskej školy – vo veku od troch rokov

504,44 €
145,76 €
2 341,28 €

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh poslankyne Ivanovičovej a opýtal sa, kto je :
Za: 0
Proti: 3 ( Petrovič, Eckhardtová, Kukučková)
Zdržali sa: 12 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovič, Balážová, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Nehlasovali: 1 (Ivanovičová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh poslankyne
Ivanovičovej nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za návrh uznesenia v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý je premietaný k tomuto bodu rokovania
a opýtal sa, kto je :
Za: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 1 (Ivanovičová)
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený
poslancami MsZ schválený.

návrh uznesenia bol

K bodu 16/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Návrh novelizácie VZN Mesta Zlaté Moravce o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 je predložený z dôvodu, že v súčasnej dobe platné VZN č. 2/2018
zo dňa 22.02.2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom je potrebné prepracovať z dôvodu upresnenia podmienok pri
poskytovaní a zúčtovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Finančná komisia dňa 22.01.2020 návrh VZN prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu
schváliť.
Komisia školstva, kultúry a športu návrh VZN dňa 23.01.2020 prerokovala a odporučila Mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré bolo premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia

bol
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poslancami MsZ schválený.

K bodu 17/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške príspevkov zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.8-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh novelizácie Všeobecne
záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 o výške príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je Mesto
Zlaté Moravce nasledovne:
- úprava vyplatenia dotácie na stravu za diétne stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa
- vypustenie bodov č. 6. a 7. Čl. VI, ktorý určuje úhradu jednorazového príspevku vo výške 15 eur,
nakoľko úhradu jednorazového príspevku majú základné školy a materské školy určené vo svojom
vnútornom predpise.
Predkladaná zmena k VZN 5/2019 je spracovaná tak, aby predmetné VZN 5/2019 bolo v súlade so
všetkými dotknutými právnymi predpismi.
Finančná komisia dňa 22.01.2020 návrh prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu
schváliť.
Komisia školstva, kultúry a športu dňa 23.01.2020 návrh prerokovala a odporučila Mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia
poslancami MsZ schválený.

bol

K bodu 18 /
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. .../2020, o umiestňovaní,
povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.910MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
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Mgr. Švajčíková - Dňa 13.12.2019 bol Mestu Zlaté Moravce, od Okresnej prokuratúry v Nitre,
doručený protest prokurátora voči VZN č. 1/2018 o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní
informačných, reklamných a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce, ktorým
prokurátor mestu navrhol do 90 dní od doručenia protestu toto VZN zrušiť. Z odôvodnenia protestu
prokurátora vyplýva, že VZN č. 1/2018 je potrebné zrušiť z dôvodu, že právna úprava povoľovania
informačných, reklamných a propagačných zariadení, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných
a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/.
Z uvedeného vyplýva, že regulácia tých reklamných a informačných zariadení, ktoré sa považujú za
stavby /reklamné stavby/ podľa vyššie uvedeného zákona, nemôže mesto upraviť aj nariadením,
nakoľko by mohlo ísť o nedovolený zásah do výkonu štátnej správy v stavebnej agende.
Na základe uvedeného je predkladaný návrh nového VZN o umiestňovaní, povoľovaní a
odstraňovaní reklamných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce, ktorým v prípade jeho
schválenia, sa zruší VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2018 , a tým sa protestu prokurátora vyhovie.
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisií dňa 22.01.2020 a ktorá predmetný materiál
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia
poslancami MsZ schválený.

bol

K bodu 19/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ../2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.10-10MZ2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Jedným z cieľov predloženého návrhu VZN je obmedzenie, prípadne úplný
zákaz používania jednorazových plastových výrobkov ako sú napr. poháre, taniere, príbor alebo
slamky. Hoci mesto Zlaté Moravce nemá právomoc regulovať alebo zakázať používanie
jednorazových plastových výrobkov na území mesta, chce samo ísť svojim konaním príkladom
ostatným a podporiť tak túto myšlienku „soft cestou“. Mesto v priebehu roka organizuje viac
podujatí, ktoré sú spojené aj s výdajom jedla i nápojov a predajom rýchleho občerstvenia. Úmyslom
predkladateľov je po vzore mesta Modra, Nitra, Trnava, Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica
zaviesť používanie ľahko rozložiteľného riadu (papierového, kompostovateľného) aj na ostatné
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podujatia, organizované mestom, kde dochádza k predaju a podávaniu rýchleho občerstvenia.
Takáto podmienka môže byť zakomponovaná do nájomnej zmluvy s mestom.
Finančná komisia predmetný návrh dňa 22.01.2020 prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia
poslancami MsZ schválený.

bol

K bodu 20/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ../2020, o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.11-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku
pohrebísk na území mesta Zlaté Moravce, vychádza zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a
upravuje prevádzkovanie všetkých pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce. Tento prevádzkový
poriadok sa vzťahuje na pohrebiská na území mesta Zlaté Moravce, mestskú časť Chyzerovce a
mestskú časť Prílepy, tiež na nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov
pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. Je vypracovaný v dôsledku zmeny
v § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorou sa rušia ochranné pásma pri
cintorínoch. Uvedená zmena zákona bola schválená Národnou radou SR 28. októbra 2019 a
nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Stanovenie ochranného pásma sa ponecháva na rozhodnutí
príslušného mesta alebo obce.
Schválením návrhu tohto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Zlaté Moravce
dôjde k zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 zo dňa
22.01.2016.
Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP dňa 13.01.2020 návrh prerokovala a odporučila
schválenie v MsZ s predloženými pripomienkami. Pripomienky boli zahrnuté do VZN a takto
zverejnené na úradnej tabuli.
Finančná komisia predmetný návrh dňa 22.01.2020 prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil: poslanec Borčin
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Poslanec Borčin – uviedol, že v zmysle zákona o pohrebníctve bolo pôvodné ochranné pásmo 50
m. Po zmene zákona Mesto Zlaté Moravce ponechalo z hygienického hľadiska ochranné pásmo 10
m.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 21/
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach zo dňa
12.12.2019 na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie budovy
Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do správy
rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.1210MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predložený je návrh na zrušenie Uznesenia č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ zo
dňa 12.12.2019 na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie budovy
Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do správy rozpočtovej
organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce.
Dňa 16. 12. 2019 sa uskutočnil priebežný audit individuálnej účtovnej závierky Mesta Zlaté
Moravce za rok 2019. Na základe zistení z priebežného auditu bolo audítormi odporučené
vybudovanú vzduchotechniku v kuchyni ZŠ Pribinova účtovať ako samostatný hnuteľný majetok a
nie ako technické zhodnotenie budovy základnej školy v súlade s Pokynom MF SR k uplatňovaniu
zákona o dani z príjmov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na zrušenie uznesenia na
zverenie nehnuteľného majetku do správy rozpočtovej organizácie.
Finančná komisia predmetný návrh dňa 22.01.2020 prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 22/
Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby “Prílepy - Kanalizácia ” (mat. č.13-10MZ2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je na schválenie predložený Investičný zámer
výstavby “Prílepy - Kanalizácia” podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. a podľa Rozhodnutia Okresného úradu Zlaté
Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 21.10.2019 o povolení na uskutočnenie
časti vodnej stavby, ktorá bude vybudovaná v rozsahu:
- SO 01 Gravitačná kanalizácia splašková
- SO 01.1 Kanalizačné odbočenie
- SO 02 Tlaková kanalizácia
- SO 03 Čerpacia stanica ČS 1
Predmetom uznesenia je aj schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie a zabezpečiť proces
verejného obstarávania k predmetu zákazky „Prílepy – Kanalizácia“, ktoré vyhlási Mesto Zlaté
Moravce ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta – informoval, že pred tým, ako sa Mesto bude uchádzať o dotačné finančné
prostriedky z Enviromentálneho fondu, musí byť vyhlásené verejné obstarávanie. Keď bude verejné
obstarávanie úspešne ukončené, môže Mesto Zlaté Moravce predložiť Enviromentálnemu fondu
projekt na vybudovanie kanalizácie v Prílepoch. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %.
Predpokladaná celková investícia je podľa projektu vo výške cca 1 400 000 €.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.
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K bodu 23/
Návrh na schválenie investičného zámeru na obnovu bytovej budovy - Domu opatrovateľskej
služby (mat. č.14-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mesto Zlaté Moravce má v záujme zrekonštruovať bytový dom – Dom
opatrovateľskej služby, nachádzajúci sa na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach, ktorého
výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce v podiele. Financovanie obnovy bytovej budovy by
bolo prostredníctvom štátnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Termín podania žiadosti
o poskytnutie podpory na obnovu bytovej budovy je od 15.01 do 30.09. príslušného roka.
Mestskému zastupiteľstvu je predložený materiál týkajúci sa schválenia investičného zámeru na
obnovu bytovej budovy – Domu opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta – informoval, že Mesto sa chce uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu Domu
opatrovateľskej služby – zateplenie obvodových konštrukcií, výmena otvorových konštrukcií,
zateplenie strechy, výmena infraštruktúry, výmena výťahov - dotácia zo ŠFRB na výmenu výťahov
je 70 000 €, prekročenie tejto sumy musí dofinancovať Mesto. Ak bude Mesto úspešné a dôjde
k rekonštrukcii DOS, najbližších 20 rokov musia byty zostať vo vlastníctve Mesta a nemôžu byť
odpredané ich užívateľom.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 24 /
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste Zlaté
Moravce“ na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita
životného prostredia zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (mat. č.15-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraný na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov je predložený návrh na schválenie spolufinancovania
projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“ ako aj realizácia projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, kde celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške
2 124 705,26€.
Požadovaná výška dotácie je vo výške 2 018 470 €. Spolufinancovanie
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realizovaného projektu je vo výške najmenej 5 % z oprávnených výdavkov projektu, čo
predstavuje sumu minimálne vo výške 106 235,26 ,- eur. Termín podania žiadosti bol 30.12.2019.
Finančná komisia predmetný návrh dňa 22.01.2020 prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 ( Balážová)
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 25/
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ
Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa“ na základe výzvy Environmentálneho fondu pre rok
2020 v rámci Oblasti : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, činnosť L6 (mat. č.16-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predmetný návrh predkladáme z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o
dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu v zmysle Špecifikácie činností podpory formou
dotácie pre rok 2020 v rámci Oblasti : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania, činnosť L6. Termín podania žiadosti bol 20.12.2019.
Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh spolufinancovania projektu: ,,Výmena otvorových
konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa“
Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 428,68,- eur
Požadovaná výška dotácie: 199 907,00,- eur
Spolufinancovanie 5% z COV: 10 521,68,- eur z vlastných zdrojov mesta
Finančná komisia predmetný návrh dňa 22.01.2020 prerokovala a odporučila zastupiteľstvu
schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 26/
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt :“MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“ (mat. č.17-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predmetný návrh je predkladaný z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce má záujem
uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt „MŠ Kalinčiakova,
Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“. Maximálna miera podpory formou
nenávratného finančného príspevku je 95 % z oprávnených nákladov projektu, a v zmysle
podmienok výzvy je žiadateľ povinný zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške
minimálne 5%. Predmetný návrh je predkladaný na prerokovanie v MsZ z dôvodu, že termín na
predkladanie žiadostí o dotáciu je Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky stanovený na
16.03.2020.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta – informoval, že dnes bol mestu doručený z Implementačnej agentúry e-mail,
v ktorom nás informovali, že došlo k zvýšeniu benchmarkov na žiaka. Po podaní projektu je
pravdepodobné, že tento bod bude ešte predmetom ďalšieho rokovania.
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: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 27/
Návrh na schválenie Zmluvy o dielo - „Rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne A., ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce“ (mat. č.18-10MZ-2020)
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Tento návrh je predkladaný na základe výsledku procesu verejného obstarávania
zadávania zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s predmetom zákazky „Rekonštrukcia plynovej
kotolne v pavilóne A., ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“, na zhotovenie nového centrálneho zdroja
tepla, (strojnotechnické vybavenie kotolne, spočívajúce vo výmene kotlov a ich prepojenie na
existujúce rozvody ÚK pre jednotlivé vetvy stavebných objektov, z dôvodu havarijného stavu
nefunkčnosti 2 kotlov). Víťazným uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania je spol.
NOVID spol. s.r.o.. Na uvedenú rekonštrukciu boli Mestu Zlaté Moravce poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 40.000,- Eur, ktoré poskytol Okresný úrad Nitra, Odbor školstva.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za návrh uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 28/
Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností
pre Pestovateľskú Pálenicu Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.19-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predkladaná žiadosť Jozefa Števa, ktorý požiadal
listom zo dňa 07.01.2020 o schválenie žiadosti o postúpenie práv, prevzatí záväzkov a povinností
zo Zmluvy o nájme pozemku a stavby bez destilačnej technológie č. GEN_460/2019. Svoju žiadosť
odôvodnil tým, že si dňa 04.12.2019 založil obchodnú spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté
Moravce s.r.o., kde je jediným konateľom. Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh na
schválenie Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností pre Pestovateľskú Pálenicu
Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa z predmetnej nájomnej zmluvy,
predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o výmere 102,52 m2, na dobu od 01.02.2020
do 31.10.2034 , za nájomné vo výške 2.187,51 EUR ročne.
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
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Bez rozpravy.
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 (Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin, Halgaš, Pacalajová,
Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 ( Orolín, Uhrinová, Cimmermann)
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 29/
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Alenu Hudákovú
NATALY BAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – nebytové priestory o výmere 97,42 m2, ktoré sa
nachádzajú v tzv. Kocke ,,Stredisko občianskej vybavenosti" pre fyzickú osobu – podnikateľa:
Alenu Hudákovú NATALY BAR, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu od 01.02.2020 do
31.01.2030 za nájomné vo výške 3354,88 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý nebytové priestory zrekonštruoval na vlastné náklady - výmena
prednej steny za plastovú, výmena dvoch plastových okien z boku budovy, nové vodovodné
rozvody,
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré je premietaný k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 30/
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Mgr. Michala Máčaja –
AUTO Wellness z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - nebytové priestory o výmere 99,10 m² nachádzajúce
sa v nehnuteľnosti v areáli Viničná a pozemok o výmere 146,57 m² (druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach, pre fyzickú osobu - podnikateľa:
Mgr. Michala Máčaja - AUTO Wellness, z dôvodu hodného osobitného
na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2025 za nájomné vo výške 1421,30 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomca si prenajaté priestory zrekonštruoval na vlastné náklady
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 31/
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Stanislava Ivana z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh prenajať nehnuteľný majetok
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – nebytové priestory o celkovej výmere 108,00 m2
nachádzajúce sa v nehnuteľnosti v areáli Viničná a pozemok o výmere 159,73 m2 (druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach, pre fyzickú osobu:
Stanislava Ivana, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - na dobu od 01.04.2020 do 31.03.2025 , za
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nájomné vo výške 1226,38 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- organizovanie športovej a kultúrnej činnosti pre úspešnú reprezentáciu motoklubu ZUBOR a
mesta Zlaté Moravce
- zastupovať a presadzovať záujmy motoristického športu, zabezpečiť rozvoj mládeže a
občanov v oblasti motoristického športu v regióne Zlaté Moravce
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody.
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 32/
Návrh na schválenie zámeny a rozšírenia predmetu nájmu pre ELEKTROSYSTÉMY, spol. s
r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh na zámenu a rozšírenie
predmetu nájmu na nebytové priestory o výmere 982,26 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti
v areáli Viničná a podiel na pozemku o výmere 1410,14 m2 (druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach, pre právnickú osobu:
ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na dobu od 01.02.2020
do 30.09.2028, za nájomné vo výške 13 833,71 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory má nájomca v prenájme už 12 rokov;
- nebytové priestory užíva nájomca na výkon podnikateľskej činnosti, na základe ktorej
zamestnáva cca 35 osôb;
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia, ktoré je premietané k tomuto bodu rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Vicianová.
K bodu 33/
Návrh na schválenie zámeny a rozšírenia predmetu nájmu pre Stanislava Ivana z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.24-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach je predkladaný návrh na
zámenu a rozšírenie predmetu nájmu na nebytové priestory o novej výmere 59,65 m² nachádzajúce
sa v nehnuteľnosti v areáli Viničná a podiel na pozemku o výmere 88,22 m² (druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach, pre fyzickú osobu:
Stanislava Ivana, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na dobu od 01.02.2020 do 30.09.2022 , za
nájomné vo výške 495,75 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory, ktoré nájomca v súčasnosti užíva budú zamieňané po vzájomnej dohode
s nájomcom ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o., a zrekonštruované na vlastné náklady.
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb dňa 08.01.2020
návrh prerokovala a odporučila MsZ schváliť. Návrh je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.
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K bodu - doplnený bod
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky na projekt „Územnoplánovacia dokumentácia Mesta Zlaté
Moravce“.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Predmetný návrh je predkladaný na prerokovanie v MsZ dňa 30.01.2020 z
dôvodu, že termín na predkladanie žiadosti o dotáciu je Ministerstvom dopravy a výstavby SR
stanovený na 28.02.2020.
Cieľom projektu je podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie v
súlade so zákonom č.226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí na spracovanie konceptu ÚPD a správy o hodnotení podľa určeného rozsahu.
Celkové oprávnené výdavky : 14 976 Eur
Nenávratný finančný príspevok : 11 980,80 Eur
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 20% - 2 995,20 Eur
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Bez rozpravy.
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: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.
K bodu – doplnený bod
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
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Mesto Zlaté Moravce má záujem uchádzať sa o poskytnutie dotácie na územný
plán z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorú možno poskytnúť
do výšky 80% oprávnených nákladov žiadateľa na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v
príslušnom rozpočtovom roku. Zvyšný podiel z celkových nákladov na spracovanie ÚPD budú
tvoriť vlastné zdroje mesta. Dotácia sa žiada vo väzbe na príslušný rozpočtový rok – je možné
poskytnúť ju i na určitú jednotlivú etapu spracovania ÚP, čo je v tomto prípade spracovanie etapy –
Koncept.
Mestskému zastupiteľstvu je z tohto dôvodu predkladaný návrh na schválenie súhlasu, že proces
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obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Zlaté Moravce“
potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásila: poslankyňa Balážová
Poslankyňa Balážová – spýtala sa Ing. Bacigálovej, vedúcej Oddelenia investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti, kedy bude termín dokončenia Územného plánu mesta Zlaté Moravce.
Podľa jej názoru to trvá príliš dlho.
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa Vicianová.
Ing. Bacigálová – odpovedala, že prebehlo pripomienkovanie. O zaslaných pripomienkach, ktoré
boli zaslané občanmi alebo organizáciami, sa rokovalo s architektom Bugárom, ktorý ich spracuje
a vyhodnotí. Po vyhodnotení pripomienok budú všetci poslanci bližšie informovaní.
Poslankyňa Balážová – podotkla, že pripomienky sa podávali už dávno. Ona sama
pripomienkovala Územný plán ako občan a aj za Občianske združenie.
Primátor mesta – požiadal poslanca Borčina, ktorý bol minulý týždeň prítomný aj s Ing.
Bacigálovou na prejednaní Územného plánu mesta, o poskytnutie informácií ohľadom Územného
plánu a odovzdal mu slovo.
Poslanec Borčin - informoval, že teraz prebehlo v rámci prerokovaní pripomienok odborné
prerokovanie. Ešte je potrebné vypracovať súborné stanovisko - musí sa urobiť ešte jedno
prerokovanie a vyhodnotenie so subjektami, ktorým nebolo vyhovené. Potom môže dôjsť k návrhu
a koncipovaniu samotného konceptu Územného plánu, samozrejme na základe stanovísk, ktoré
budú alebo nebudú zohľadnené.
Primátor mesta – požiadal poslanca Borčina o vyjadrenie, kedy by sa mohol Územný plán mesta
Zlaté Moravce schvaľovať na Mestskom zastupiteľstve.
Poslanec Borčin – odpovedal, že sa bude robiť všetko pre to, aby sa Územný plán mohol
schvaľovať ku koncu tohto roka, možno aj skôr. Územný plán mesta je závažný dokument, na
základe ktorého bude prebiehať celá investičná činnosť v meste Zlaté Moravce.
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: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 (Vicianová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.
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K bodu – doplnený bod
Návrh na Zámer regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území centrálnej
mestskej zóny a následne v ostatných lokalitách Mesta Zlaté Moravce.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár
Cimmermanna, o uvedenie bodu rokovania.

-

požiadal predkladateľa tohto návrhu, poslanca

Poslanec Cimmermann – parkovanie v meste je problém, preto si myslí, že schválením tohto bodu
bude spustená verejná diskusia, ako regulovať parkovanie v meste a ako upraviť statickú dopravu
v meste. Cieľom tohto bodu je, aby z mesta boli odstránené dlhodobo stojace autá, zaviesť pravidlá
parkovania v celom meste.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásila: poslankyňa Pacalajová, viceprimátor Holub, poslanec Petrovič
Primátor mesta – odovzdal slovo poslankyni Pacalajovej
Poslankyňa Pacalajová – podporila iniciatívu kolegov poslancov, ktorí sa podujali urobiť zámer
regulácie mestskej parkovacej politiky. Je členkou Komisie dopravy a správy miestnych
komunikácií a viackrát riešili podnety občanov, ktoré sa týkali parkovania v meste a dopravnej
politiky.
Primátor mesta – odovzdal slovo viceprimátorovi Holubovi
Viceprimátor Holub – uviedol, že samotné uznesenie sa skladá z dvoch častí. Prvá časť hovorí
o tom, že Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zámerom regulácie mestskej parkovacej politiky a druhá
časť hovorí o príprave materiálov, podkladov a podmienok vypracovania organizačného, časového
harmonogramu a prevádzkového zavedenia parkovacieho systému.
Primátor mesta – odovzdal slovo poslancovi Petrovičovi
Poslanec Petrovič – vyjadril súhlas s týmto zámerom a je rád, že sa začne riešiť parkovacia politika
v meste. Mrzí ho, že s návrhom prišli poslanci MsZ a nie vedenie mesta.
S faktickou poznámkou sa prihlásil: poslanec Cimmermann
Poslanec Cimmermann – uviedol, že iniciatíva vznikla aj v spolupráci primátora mesta Zlaté
Moravce. Cieľom tohto bodu nie je vyťahovať peniaze od občanov Zlatých Moraviec, ale situácia
parkovania v meste je tak kritická, že sa musia nastaviť nejaké základné pravidlá. V čase dopravnej
špičky nie je možné v meste zaparkovať. Večer je problém s parkovaním pri panelákoch.
Primátor mesta – dodal, že každý poslanec MsZ má právo predkladať návrhy a riešenia. Po prijatí
tohto uznesenia Mesto v spolupráci s Komisiou dopravy a správy miestnych komunikácií začne na
tejto veci pracovať.
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: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 1 (Vicianová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 34/
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
(mat. č.25-10MZ-2020)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - Mestskému zastupiteľstvu je predložená súhrnná správa
o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásili: poslankyňa Ďurčeková
Poslankyňa Ďurčeková – za Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta pri Mestskom zastupiteľstve podala pozmeňujúci návrh, aby bol v rámci
kontroly mestských podnikov z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky vyňatý mestský podnik
Službyt a to na časové obdobie, pokiaľ bude prebiehať šetrenie konfliktu medzi hlavnou
kontrolórkou mesta JUDr. Esterkovou a riaditeľom m. p. Službyt Mgr. Sendlaiom a jeho
zamestnancami, orgánmi činnými v trestnom konaní.
S faktickou poznámkou sa prihlásili: poslanec Borčin, poslankyňa Balážová
Poslanec Borčin – apeloval na riaditeľa m. p. Sužbyt Mgr. Sendlaia a hlavnú kontrolórku mesta
JUDr. Esterkovú, aby našli rozumné spoločné riešenie. Treba sa vyvarovať trestných konaní
a oznámení, aby kontroly mohli prebiehať tak, ako sú nastavené.
Poslankyňa Balážová – podotkla, že ako členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta pri Mestskom zastupiteľstve o tejto iniciatíve nevedela.
Primátor mesta – odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta JUDr. Esterkovej
Kontrolórka mesta JUDr. Esterková – uviedla, že bude rešpektovať rozhodnutie poslancov, ale
nesúhlasí s tým, aby bol m. p. Službyt vyňatý z kontrolnej činnosti na obdobie, pokiaľ bude
prebiehať šetrenie konfliktu. Upozornila na to, aby sa to v budúcnosti nevypomstilo. To, že niekto
na ňu podá trestné oznámenie počas výkonu kontroly, je prirodzená súčasť kontroly a výkonu jej
práce. Môže to znamenať to, že sa s daným podnikom nedohodla. Nie je to prekážka k výkonu
kontroly. Ona s m. p. Službyt nemá problém, je to subjekt, ako akýkoľvek iný. Upozornila na to,
aby týmto nedali návod všetkým ostatným subjektom, ktoré kontroluje. Aby nevznikla situácia, že
kontrolovaný subjekt začne vymýšľať a vytvárať nejaké obštrukcie a poslanci im budú pomáhať,
aby nemohla vykonávať kontroly. To je riziko, ktoré bude existovať do budúcna. Rešpektuje
rozhodnutie poslancov, hoci s ním v hĺbke duše nesúhlasí.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh poslankyne Ďurčekovej a opýtal sa, kto je :
Za: 9 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovič, Balážová, Borčin, Orolín, Holub, Ďurčeková,)
Proti: 1 (Eckhardtová)
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Zdržali sa: 5 (Petrovič, Halgaš, Pacalajová, Kukučková,Vicianová)
Nehlasovali: 1 (Ivanovičová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že poslanecký návrh poslankyne
Ďurčekovej bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia v znení pozmeňujúceho návrhu, ktoré je premietané k tomuto bodu
rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 12 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 4 (Eckhardtová, Halgaš, Pacalajová, Kukučková)
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol
poslancami MsZ schválený.

K bodu 35/
Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.2610MZ-2020)
Primátor mesta – požiadal o uvedenie bodu rokovania.
Mgr. Švajčíková - Primátor mesta Zlaté Moravce na základe právomoci zo zákona č. 369/1990 Zb.
z. vydáva Organizačný poriadok Mestského úradu, pričom informuje Mestské zastupiteľstvo o jeho
vydaní a zmenách.
Od 01.11.2019
1/ zanikajú 4 dočasne vytvorené prac. Pozície – špecifikácia je v materiály k tomuto bodu rokovania
2/ vytvára sa nové oddelenie ako samostatné oddelenie Mestského úradu
- Názov oddelenia: „Oddelenie strategických činností“
- Vytvára sa nová prac. pozícia – „vedúci oddelenia“.
- Dochádza k presunu troch prac. pozícii z Ekonomického oddelenia a k zmene ich názvu a to:
„referent pre projekty rozvoja mesta“, „referent pre projekty zamestnanosti“ a „referent pre verejné
obstarávanie“
Od 01.01.2020
1/ zanikajú 2 dočasne vytvorené prac. pozície: „Terénny sociálny pracovník“ a „Terénny
pracovník“
2/ vytvárajú sa dve pracovné miesta a to: Na Oddelení investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti -„referent pre administratívu stavebného konania“ a v rámci Oddelenia strategických
činností - „referent pre projektovú činnosť a VO“
Primátor mesta - otvoril rozpravu k bodu rokovania.
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Do rozpravy sa prihlásili: viceprimátor Holub
Primátor mesta - ukončil možnosť prihlásiť sa do rozpravy a odovzdal slovo viceprimátorovi
Holubovi
Viceprimátor Holub – v rámci organizačnej štruktúry doplnil informáciu, že došlo k zmene
v pracovnej pozícii „Terénny sociálny pracovník“ a „Terénny pracovník.“
Podal poslanecký návrh na doplnenie pracovnej pozície „Terénny sociálny pracovník“ a „Terénny
pracovník.“ do organizačnej štruktúry pod oddelenie školstva a sociálnych vecí. Požiadal primátora
mesta o bližšie informácie.
Primátor mesta – včera bola z Implementačnej agentúry Mestu doručená nová zmluva na terénnu
sociálnu prácu. Zmluva bola podpísaná a terénna sociálna práca by mala svoju činnosť vykonávať
do roku 2022. Mzda terénnych sociálnych pracovníkov je refundovaná z MPSVaR.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov MsZ o hlasovanie za predložený
poslanecký návrh viceprimátora Holuba a opýtal sa, kto je :
Za: 15 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Borčin, Orolín, Halgaš,
Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 (Balážová)
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že informáciu o doplnení organizačnej
štruktúry MsÚ vzali poslanci Mestského zastupiteľstva na vedomie.
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva hlasovať
za predložený návrh uznesenia v znení poslaneckého návrhu, ktoré je premietané k tomuto bodu
rokovania a opýtal sa, kto je :
Za: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová, Borčin,
Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 16 (Cimmermann, Uhrinová, Šepták, Ivanovičová, Ivanovič, Petrovič, Balážová,
Borčin, Orolín, Halgaš, Pacalajová, Kukučková, Eckhardtová, Holub, Ďurčeková, Vicianová)
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predloženú informáciu o zmene
organizačnej štruktúry vzali poslanci MsZ na vedomie.

K bodu 36/
Rôzne
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal poslancov MsZ, že ak majú záujem predložiť
nejaký návrh do bodu Rôzne, aby sa prihlásili o slovo.
Primátor mesta – nakoľko sa v bode Rôzne nikto neprihlásil, prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.
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K bodu 37/
Diskusia
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – otvoril bod rokovania a opýtal sa poslancov MsZ, či má
niekto záujem o príspevok v tomto bode.
Do diskusie sa prihlásil: poslankyňa Uhrinová, poslankyňa Balážová
Primátor mesta – odovzdal slovo poslankyni Uhrinovej
Poslankyňa Uhrinová – vyjadrila uznanie a pochvalu ľuďom, ktorí sa včera pričinili o záchranu
ľudského života. Včera pracovníci Občianskej hliadky, spolu s koordinátorkou aktivačnej činnosti,
podali odbornú pomoc, čím zachránili ľudský život. Týmto sme sa presvedčili, že vykonávanie
školení BOZP Ing. Vaškovičovou je veľmi dôležité.
Primátor mesta – uviedol, že s náčelníkom MsP PhDr. Takáčom o tejto veci diskutovali.
Došlo k záchrane života, čo potvrdili aj záchranári. Vyzval poslancov MsZ, aby uvedený čin
navrhli na Ľudský čin roka.
Primátor mesta – odovzdal slovo poslankyni Balážovej
Poslankyňa Balážová – spýtala sa pána Koristu, či by sa separovaný zber papiera nemohol
vykonávať raz za dva mesiace, pretože pri separovaní odpadu sa nazbiera veľa papiera a je problém
s jeho skladovaním. Do budúceho zastupiteľstva požiadala o vyčíslenie nákladov, ak by zber
papiera prebiehal raz za dva mesiace.
Pán Korista – poverený riadením m. p. Technické služby – uviedol, že je stanovený harmonogram
zberu papiera, ktorý je uvedený aj na letáku pre občanov mesta. Leták by sa po zmene
harmonogramu zberu papiera musel zmeniť. Tiež by sa zvýšili náklady na pohonné hmoty. Po
vzájomnej dohode sa budú snažiť v rámci možností doriešiť tento problém.
Poslankyňa Balážová – požiadala o vyčíslenie nákladov zberu papiera raz za dva mesiace.
Podotkla, že keď je veľa papiera a občania ho nemajú kde uskladniť, vyhodia ho do normálneho
odpadu.
Primátor mesta – podal návrh - mesto Zlaté Moravce v rámci fondov získalo eletromobil, ktorý by
v prípade jednoduchej nadstavby mohol slúžiť na separovaný zber papiera. Bola by tam potrebná
pracovná sila, dvaja zamestnanci, ktorí by vykonávali túto činnosť. Auto môže odviesť 1 200 kg.
Primátor mesta – nakoľko sa už nikto neprihlásil do diskusie, prešiel k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 38/
Interpelácie poslancov
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár uviedol, že v prípade, že zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva sú nejaké interpelácie, žiada o ich predloženie.
V rámci bodu Interpelácie poslancov predložili svoje interpelácie – poslankyňa Balážová,
poslankyňa Ivanovičová, poslankyňa Eckhardtová
Interpelácia poslankyne Balážovej č. 1:
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Interpelovaný: primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár
Text interpelácie: 18. 9. 2019 na rokovaní MsZ bol schválený návrh na zmenu účelu použitia
finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 16/2019, kde okrem iného boli schválené aj financie na kapitálové výdavky vo výške
42 000 € na financovanie modernizácie verejného osvetlenia v meste Zlaté Moravce.
V súvislosti so zverejnenou zmluvou na realizáciu ma oslovili občania mesta, aj sa diskutovalo na
sociálnej sieti o tom, že cena je vysoká, či sa to nedalo kúpiť niekde lacnejšie ( teraz 349 € cena za 1
ks aj s montážou, reálne také svetlo stojí max 100-150 €) a 200 € montáž 1 ks svietidla je asi dosť,
keďže sú tam aj iné položky na konci.
Žiadam teda odpoveď na nasledovné otázky:
-

Žiadam zverejniť, kto nastavoval technickú špecifikáciu uvedených pouličných svietidiel,
žiadam zaslať všetky doklady týkajúce sa tejto zákazky ( prieskum trhu, podklady pre VO,
výsledok VO, atď...), žiadam uviesť, kto robil VO.

-

Ďalej žiadam uviesť, kto rozhodol a na základe akých kritérií o výmene osvetlenia na
konkrétnych uliciach Továrenskej a ulica Obrancov mieru.

Odpoveď žiadam doručiť v zákonnej lehote na vybavenie interpelácie.
Primátor mesta – odpovedal, že všetky požadované informácie jej budú zaslané písomne.
Interpelácia poslankyne Balážovej č. 2:
Interpelovaný: primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár
Text Interpelácie: Nedávno ma kontaktoval telefonicky občan Jozef Kováč a informoval ma
o revíznych správach alebo správe vypracovanej pre mestské bytovky na ul. 1. mája, v ktorej je vraj
uvedené množstvo závad zistených pri kontrole komínov v uvedených bytových domoch, ktoré sú
majetkom mesta Zlaté Moravce.
Tiež sú tam navrhnuté opatrenia na ich odstránenie a že či viem, že Mesto nekoná. A tiež uviedol,
že navštívil primátora Husára a ten sľúbil, že to bude riešiť.
Hovoril, že Mesto porušuje zákon, predpokladám, že ide o Zákon 314/2001 Z. z., kde § 66 ods. 1
hovorí, že citujem: „Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku pred požiarmi zodpovedá jej
štatutárny orgán ... .“
A tiež Zákon 138/1991 Z. o majetku obcí, kde § 7 ods. 2 hovorí, že citujem: „ orgány obce
a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä ...b)
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo
zneužitím ... .“
Žiadam teda odpoveď na nasledovné otázky:
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-

Žiadam zverejniť, či je informácia pravdivá, či existuje revízna správa ( správy), kde sú
uvedené závažné nedostatky zistené pri kontrole komínov alebo dymovodov,

-

Ak existuje, žiadam uviesť, kedy ste bol ako primátor oboznámený s takouto revíznou
správou ( konkrétny dátum)

-

Kedy ste uvedený problém začal riešiť, či bola urobená predpokladaná cena zákazky, či sa
vysúťažila firma, atď.

-

Žiadam uviesť konkrétne dátumy postupnosti krokov riešenia danej problematiky

Odpoveď žiadam doručiť v zákonnej lehote na vybavenie interpelácie
Primátor mesta – odpovedal, že požadované revízne správy budú pani poslankyni Balážovej
zaslané. Uvedené revízne správy sú nevyhovujúce, čo sa týka prevádzky bytových domov na ul. 1.
mája. Mesto sa zaoberá týmto problémom. Požiadal riaditeľa m. p. Službyt Mgr. Sendlaia, aby
informoval, ako Mesto začalo riešiť uvedený problém.
Mgr. Sendlai – informoval, že sa zúčastnil porady s pánom primátorom ohľadom tejto vážnej
situácie. Na komínoch chýbajú komínové dvierka, ktoré boli odcudzené neznámymi páchateľmi.
Chýba 324 ks komínových dvierok. Jednu ponuku na komínové dvierka už má. Bude to rozdelené
po bytovkách, pretože je to vysoká suma. Cena jedných dvierok je vyše 20 €. Na uvedenom
probléme sa pracuje. Budúci týždeň budú na Mesto predložené tri cenové ponuky na komínové
dvierka a bude sa ďalej pokračovať v riešení tejto situácie.
Primátor mesta – odovzdal slovo náčelníkovi Mestskej polície PhDr. Mariánovi Takáčovi
Náčelník MsP PhDr. Takáč – uviedol, že tiež bol prítomný na porade s pánom primátorom a Mgr.
Sendlaiom k uvedenému problému. Výsledok porady bol, že sa bude vykonávať pravidelná kontrola
komínov, o výsledku kontroly budú informovaní zástupcovia Mesta.
Primátor mesta uviedol, že s faktickou poznámkou sa hlásia – viceprimátor Holub, poslanec
Petrovič, poslanec Orolín
Viceprimátor mesta Holub - vyjadril sa k verejnému osvetleniu. Na financovanie modernizácie
verejného osvetlenia v meste Zlaté Moravce boli schválené financie vo výške 42 000 €. Prebehla
verejná obchodná súťaž, ktorú robil verejný obstarávateľ, ktorý má zmluvu s Mestom Zlaté
Moravce. Hlásilo sa 6 uchádzačov. Vysúťažená cena bola 35 000 €, ako je to uvedené v Rozpočte
mesta v Programe Bezpečnosť. Parametre boli zadefinované tak, aby hlavným faktorom bola
životnosť osvetlenia – zadefinovaná bola životnosť 150 000 hodín a od toho sa odvíja aj cena LED
svetla.
Na Továrenskej ulici sú pretrhnuté káble na dvoch miestach, ktoré sú uložené v zemi. Vo
vysúťaženej sume sú zahrnuté aj výkopové práce, následne oprava pretrhnutých káblov a zasypanie
do pôvodného stavu.
Továrenská ulica bola vybratá na základe vysokej frekventovanosti tejto cesty a z dôvodu
vysokých nákladov na energiu verejného osvetlenia.
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Poslankyňa Balážová požiadala aj o písomné zaslanie týchto informácií. Upozornila na zle
osvetlený priechod pre chodcov na Továrenskej ulici, pri odbočke na Rázusovu ulicu. Spýtala sa, či
sa to bude riešiť v rámci výmeny verejného osvetlenia.
Viceprimátor Holub - vysvetlil, že po Rázusovu ulicu sú už nové LED svetlá, ktoré boli menené
minulý rok a od Rázusovej ulice smerom k obchodnému domu Kaufland sa bude pokračovať vo
výmene verejného osvetlenia. Nezahŕňa to osvetlenie priechodu pre chodcov.
Primátor mesta – Mesto bolo zapojené do projektu na osvetlenie siedmych priechodov pre
chodcov, no neboli sme v tomto projekte úspešný.
Primátor mesta – odovzdal slovo poslancovi Petrovičovi
Poslanec Petrovič – spýtal sa, že ako môže Mesto vyriešiť problém s bytovkami na ul. 1. mája, keď
poslanci odmietli schváliť finančné prostriedky cez projekt z Európskej únii.
On nezahlasuje za financovanie opravy bytoviek na ul. 1. mája zo zdrojov Mesta, pretože financie
mesta by nemali ísť pre neplatičov. Spýtal sa, kto zoberie za to zodpovednosť. V prípade, že za to
nezahlasujú aj iní poslanci okrem neho, chce vedieť, ako sa bude táto situácia riešiť. Spýtal sa, že
v prípade uložených pokút, kto za to bude niesť zodpovednosť.
Primátor mesta – odpovedal, že on, ako poslanec MsZ mohol opätovne predložiť tento návrh do
rokovania Mestského zastupiteľstva.
Rešpektuje rozhodnutie poslancov MsZ a na riešení problému bytoviek na ul. 1. mája sa musí ďalej
pracovať.
Poslanec Orolín – súhlasí s názorom poslanca Petroviča. Poslanci MsZ mali odhlasovať
rekonštrukciu bytoviek na ul. 1. mája cez projekt z Eurofondov a tieto problémy by boli vyriešené.
Dodal, že návrh by mal byť v budúcnosti opätovne predložený.
Primátor mesta – uviedol, že návrh vo formáte, v akom bol predložený, už nebude možné
predložiť, pretože posledná 4. výzva končí v marci. Informoval, že existuje ďalší projekt cez Štátny
fond rozvoja a bývania, do ktorého sa Mesto môže zapojiť, avšak sú tam už stanovené iné
podmienky, za ktorých sa môžu tieto bytové domy rekonštruovať.

Interpelácia poslankyne Ivanovičovej č. 1:
Interpelovaný: Ján Korista, poverený riadením m. p. Technické služby a kompetentní na MsÚ
Zlaté Moravce
Text interpelácie: chcela by som interpelovať p. riaditeľa Koristu a kompetentných na Mestskom
úrade v Zlatých Moravciach ohľadom kanála na Štúrovej ul. pred bránou gymnázia. Je tam
prevalený asfalt a ľuďom, ktorý tadiaľ idú autami, to môže poškodiť nápravu auta. Treba to
urýchlene opraviť, nakoľko je to cesta mesta a treba požiadať ZvaK, aby prepad cesty opravil z
dôvodu prevaleného kanála. Problém s kanalizáciou je aj na ul. 1. Mája, kde pri obchode nestačí
odtekať voda do kanálov a ľudí tam zaplavuje.
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Primátor mesta – uviedol, že o prepadnutom asfalte na Štúrovej ulici vie a bude sa to riešiť.
Interpelácia poslankyne Ivanovičovej č. 2:
Interpelovaný: Ján Korista, poverený riadením m. p. Technické služby a náčelník Mestskej polície
PhDr. Marián Takáč
Text interpelácie: chcela by som podať interpeláciu p. riaditeľovi Technických služieb p. Koristovi
a náčelníkovi MsP PhDr. Takáčovi ohľadom kontroly kontajnerov na smeti pri Dome dôchodcov na
Rovňanovej ul. Ľudia tam z iných miest nosia rozbitý nábytok, z obchodu Terno papiere a smeti,
cudzí ľudia, čo tam nebývajú, tam robia neporiadok.
Poslankyňa Ivanovičová – navrhla, aby sa tu vybudovali polozapustené kontajnery.
Primátor mesta – odpovedal, že z iných samospráv, ktoré majú skúsenosti s polozapustenými
kontajnermi 2 – 3 roky, má informácie, že z nich presakuje voda do pôdy a podzemných vôd.
Interpelácia poslankyne Eckhardtovej č. 1:
Interpelovaný: Ján Korista, poverený riadením m. p. Technické služby
Text interpelácie: Na ulici medzi nemocnicou a GJK je prepadnutá cesta, problém dlhodobo
neriešený – ako je to možné riešiť a kto je za uvedenú situáciu zodpovedný.
Požiadala o písomnú odpoveď.
Interpelácia poslankyne Eckhardtovej č. 2:
Interpelovaný: Ján Korista, poverený riadením m. p. Technické služby
Text interpelácie: Ako často sa realizuje čistenie kanalizačných vstupov, prečo neustále pretrváva
problém na Podjavorinskej ulici – vytápanie rodinných domov, ako sa dá uvedený problém riešiť
Požiadala o písomnú odpoveď.
Pán Korista – poverený riadením m. p. Technické služby – odpovedal, že na ul. 1. mája a na ul.
Dlhej boli spuste vyčistené pred dvomi mesiacmi. Ďalej informoval, že čistenie kanalizačných
vstupov sa vykonáva 2x ročne – na jar a na jeseň. Je o tom spísaná dokumentácia.
Primátor mesta – informoval, že sa konali rokovania so Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou (ZSVS). Bolo nejasné, ktorá kanalizácia komu patrí – či Mestu alebo ZSVS. Na
rokovaní nám predložili najnovšiu mapu kanalizácie mesta Zlaté Moravce, kde je uvedené, ktorá
kanalizácia patrí Mestu. Z archívu z roku 1986 vytiahli dokumenty, kedy Miestny národný výbor
v Zlatých Moravciach mal odovzdať kanalizáciu vodárňam. K odovzdaniu kanalizácie nedošlo
a ZSVZ v súčasnosti nie je ochotná od Mesta prevziať starú kanalizáciu z roku 1936. Stará
kanalizácia patrí Mestu. Nová mapa kanalizácie je založená na Oddelení investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti.
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Primátor mesta - nakoľko sa už nikto neprihlásil v rámci bodu Interpelácie poslancov, uzatvoril
bod rokovania a prešiel k ďalšiemu bodu.

K bodu 39/
Schválenie uznesenia
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár požiadal návrhovú komisiu, aby podala stanovisko k
prijatým uzneseniam z rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva.
Predseda návrhovej komisie poslankyňa Eckhardtová - skonštatovala, že na 10. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva bolo celkovo prerokovaných 29 uznesení, z toho 26 uznesení bolo
schválených, jedno uznesenie sa zrušilo a dve uznesenia sa vzali na vedomie. Okrem toho boli
prerokované tri poslanecké návrhy, z toho boli dva schválené a jeden poslanecký návrh nebol
schválený.
Schválené uznesenia:
Uznesenie č. 280/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Ing. Martu Eckhardtovú MPH
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 281/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
program zasadnutia 10. MZ
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia 10. MZ s nasledujúcimi zmenami
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-

-

-

Návrh p. poslanca Ing. Marek Holuba na zaradenie bodu programu: „Návrh na predloženie
Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na projekt „Územnoplánovacia dokumentácia Mesta Zlaté Moravce“ za bod č. 33
pôvodného programu
Návrh p. poslanca Ing. Marek Holuba na zaradenie bodu programu: „Návrh na schválenie
uznesenia o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán mesta Zlaté Moravce“ potrvá najviac tri roky od uzavretia
zmluvy o poskytnutí dotácie“ “ za ním navrhovaný nový bod
Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodu programu: „Zámer
regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území centrálnej mestskej zóny a
následne v ostatných lokalitách Mesta Zlaté Moravce“ pred bod č. 34 pôvodného programu

V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 282/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Určenie zapisovateľky a skrutátora
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
určenie zapisovateľky a skrutátora
berie na vedomie
že Denisa Hlavatá bola určená za zapisovateľku zápisnice a Mgr. Silvia Švajčíková bola určená za
skrutátora na 10. zasadnutí MZ konanom dňa 30.01.2020
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 283/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
___________________________________________________________________________
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
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overovateľov zápisnice: p. poslankyňu MVDR. Martu Balážovú a p. poslanca Ing. Ericha Borčina
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 284/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2021 a 2022
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2021 a 2022
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
d) návrh na financovanie investičných akcií z úverových zdrojov
berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky 2021 a
2022
schvaľuje
1. Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na
roky 2021 a 2022 na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v členení
nasledovne:
Bežný rozpočet
Bežné príjmy (mesto a rozpočtové organizácie) vo výške 9.993.207 eur
Bežné výdavky (mesto a rozpočtové organizácie) vo výške 10.004.936 eur
Schodok bežného rozpočtu vo výške -11.729 eur
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy vo výške 18.500 eur
Kapitálové výdavky (mesto) vo výške 1.889.700 eur
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -1.871.200 eur
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie (mesto a rozpočtové organizácie) vo výške 2.611.394 eur
Výdavkové finančné operácie vo výške 728.465 eur
Prebytok finančných operácií vo výške 1.882.929 eur
2. Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2020:
a) Základná škola Mojmírova
Bežné príjmy vo výške 50.400 eur
Príjmové finančné operácie vo výške 566 eur
Bežné výdavky celkom vo výške 941.616 eur, z toho:
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09121, 09211 – prenesené kompetencie (normatív) vo výške 758.860 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 496.523 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 173.535 eur
630 tovary a služby vo výške 88.440 eur
640 bežný transfer (členský príspevok) vo výške 130 eur
640 bežný transfer (nevyčerpané prostriedky – dopravné) vo výške 232 eur
0950 – originálne kompetencie vo výške 74.815 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 49.435 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17.280 eur
600 bežné výdavky z poplatku školného vo výške 8.100 eur
09602 – originálne kompetencie vo výške 107.941 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 49.515 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15.560 eur
630 tovary a služby (potraviny) vo výške 16.566 eur
600 bežné výdavky z poplatku za réžiu vo výške 26.300 eur
Základná škola Pribinova
Bežné príjmy vo výške 41.005 eur
Príjmové finančné operácie vo výške 24.794 eur
Bežné výdavky celkom vo výške 1.001.278 eur, z toho:
09121, 09211 – prenesené kompetencie (normatív) vo výške 803.049 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 501.293 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 175.831 eur
630 tovary a služby vo výške 100.752 eur
640 bežný transfer (členský príspevok) vo výške 130 eur
640 bežný transfer (nevyčerpané prostriedky – dopravné) vo výške 308 eur
600 bežné výdavky (nevyčerpané prostriedky – Erasmus,IFaM) vo výške 24.735 eur
0950 – originálne kompetencie vo výške 100.550 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 66.490 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23.560 eur
600 bežné výdavky z poplatku školného vo výške 10.500 eur
09602 – originálne kompetencie vo výške 97.679 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 49.735 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17.380 eur
630 tovary a služby (potraviny) vo výške 11.059 eur
600 bežné výdavky z poplatku za réžiu vo výške 19.505 eur
b) Základná škola Robotnícka
Bežné príjmy vo výške 15.670 eur
Príjmové finančné operácie vo výške 220 eur
Bežné výdavky celkom vo výške 514.720 eur, z toho:
09121, 09211 – prenesené kompetencie (normatív) vo výške 433.380 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 279.750 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 97.774 eur
630 tovary a služby vo výške 55.612 eur
640 bežný transfer (členský príspevok) vo výške 130 eur
640 bežný transfer (nevyčerpané prostriedky – dopravné) vo výške 114 eur
0950 – originálne kompetencie vo výške 29.735 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 17.626 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6.160 eur
630 tovary a služby vo výške 2.379 eur
600 bežné výdavky z poplatku školného vo výške 3.570 eur
09602 – originálne kompetencie vo výške 51.605 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 25.400 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8.885 eur
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630 tovary a služby vo výške 5.000 eur
630 tovary a služby (potraviny) vo výške 3.220 eur
600 bežné výdavky z poplatku za réžiu vo výške 9.100 eur
c) Základná umelecká škola
Bežné príjmy vo výške 43.000 eur
Bežné výdavky celkom vo výške 504.050 eur, z toho:
0950 – originálne kompetencie vo výške 504.050 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 341.000 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 120.050 eur
600 bežné výdavky z poplatku školného vo výške 43.000 eur
3. Príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2020:
a) Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce
Bežný príspevok celkom vo výške 333.680 eur, z toho:
0810 – na prevádzku športových zariadení vo výške 76.738 eur
0820 – na prevádzku kultúrnych zariadení (Kaštieľ Miggazzi, Kultúrny dom Prílepy,
Kultúrny dom Chyzerovce) vo výške 110.122 eur
0820 – na organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských podujatí a obradov (jubilanti,
privítanie detí a sobáše) vo výške 10.000 eur
0820 – na prevádzku knižnice vo výške 54.123 eur
0820 – na prevádzku kina vo výške 46.035 eur
0830 – na vydávanie Tekovských novín, informačná kancelária vo výške 34.542 eur
0830 – na odmeňovanie členov Redakčnej rady vo výške 2.120 eur
b) Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
Bežný príspevok celkom vo výške 183.700 eur, z toho:
0660 – na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta vo výške 177.400 eur, z toho:
zabudovanie inteligentných vodomerov v bytovom dome na Ul. 1. mája 21-27 vo výške 15.000
eur
0660 – na údržbu budov mesta vo výške 6.300 eur
c) Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bežný príspevok celkom vo výške 970.305 eur, z toho:
0451 – na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 114.765 eur
0510 – na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vo výške 356.810 eur
0510 – na skládkovanie komunálneho odpadu vo výške 116.860 eur
0510 – na nákup 120 l a 1100 l plastových kontajnerov vo výške 20.000 eur
0620 – na údržbu verejnej zelene vo výške 233.460 eur
0620 – na údržbu detských ihrísk a oddychových zón vo výške 5.870 eur
0620 – na údržbu mestského mobiliáru vo výške 3.205 eur
0620 – na údržbu cintorínov vo výške 41.695 eur
0640 – na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo výške 68.640 eur
0660 – na prevádzku verejných toaliet vo výške 9.000 eur
4. Rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2020:
a) Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce
Príjmy (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 477.084 eur, z toho:
Bežné príjmy – hlavná činnosť (od zriaďovateľa) vo výške 333.680 eur
Bežné príjmy – hlavná činnosť (vlastné príjmy, od ÚPSVaR) vo výške 141.894 eur
Bežné príjmy – podnikateľská činnosť vo výške 1.100 eur
Príjmové finančné operácie – hlavná činnosť vo výške 400 eur
Príjmové finančné operácie – podnikateľská činnosť vo výške 10 eur
Výdavky (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 477.084 eur, z toho:
Bežné výdavky – hlavná činnosť (od zriaďovateľa) vo výške 333.680 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 186.619 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 65.677 eur
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630 tovary a služby vo výške 81.384 eur
Bežné výdavky – hlavná činnosť (vlastné príjmy, od ÚPSVaR) vo výške 142.294 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 12.434 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.000 eur
630 tovary a služby vo výške 126.730 eur
640 bežný transfer (členský príspevok) vo výške 130 eur
Bežné výdavky – podnikateľská činnosť vo výške 1.110 eur, z toho:
630 tovary a služby vo výške 1.110 eur
b) Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
Príjmy (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 406.675 eur, z toho:
Bežné príjmy – hlavná činnosť (od zriaďovateľa) vo výške 183.700 eur
Bežné príjmy – podnikateľská činnosť vo výške 207.300 eur
Príjmové finančné operácie – podnikateľská činnosť vo výške 15.675 eur
Výdavky (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 406.675 eur, z toho:
Bežné výdavky – hlavná činnosť (od zriaďovateľa) vo výške 183.700 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 98.450 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36.050 eur
630 tovary a služby vo výške 45.000 eur
Bežné výdavky – podnikateľská činnosť vo výške 222.975 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 79.700 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 30.000 eur
630 tovary a služby vo výške 109.825 eur
640 bežné transfery (odstupné, odchodné) vo výške 3.450 eur
c) Technické služby mesta Zlaté Moravce
Príjmy (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 1.841.773 eur, z toho:
Bežné príjmy – hlavná činnosť (od zriaďovateľa, Envirofondu) vo výške 970.305 eur
Bežné príjmy – hlavná činnosť (vlastné príjmy) vo výške 28.480 eur
Bežné príjmy – podnikateľská činnosť vo výške 837.500 eur
Príjmové finančné operácie – hlavná činnosť vo výške 4.816 eur
Príjmové finančné operácie – podnikateľská činnosť vo výške 672 eur
Výdavky (hlavná a podnikateľská činnosť) celkom vo výške 1.841.773 eur, z toho:
Bežné výdavky – hlavná činnosť (od zriaďovateľa, Envirofondu) vo výške 975.121 eur,
z toho:
610 mzdy vo výške 520.600 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 182.290 eur
630 tovary a služby vo výške 267.991 eur
640 bežný transfer vo výške 4.240 eur
Bežné výdavky – hlavná činnosť (vlastné príjmy) vo výške 28.480 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 7.800 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2.800 eur
630 tovary a služby vo výške 17.860 eur
640 bežný transfer vo výške 20 eur
Bežné výdavky – podnikateľská činnosť vo výške 838.172 eur, z toho:
610 mzdy vo výške 248.600 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní vo výške 86.300 eur
630 tovary a služby vo výške 501.112 eur
640 bežný transfer vo výške 2.160 eur
5. použitie Rezervného fondu mesta v celkovej výške 475.615 eur nasledovne:
a) vo výške 353.650 eur na splácanie istín z bankových úverov
b) vo výške 7.465 eur na splácanie finančného prenájmu (leasing)
c) vo výške 30.000 eur na financovanie vypracovania projektových dokumentácií k plánovaným
investíciám mesta v roku 2020
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d) vo výške 35.000 eur na financovanie modernizácie verejného osvetlenia v meste Zlaté
Moravce
e) vo výške 16.500 eur na spolufinancovanie projektu prevencie kriminality „Rozšírenia
kamerového systému v Zlatých Moravciach 2019“
f) vo výške 15.000 eur na financovanie vybudovania striešky v Kultúrnom dome Chyzerovce
g) vo výške 12.000 eur na financovanie zmeny zdroja tepla pre sálu v Kultúrnom dome
Chyzerovce
h) vo výške 6.000 eur na financovanie zakúpenia nakladača s príslušenstvom na skládku
odpadov formou finančného prenájmu (leasing)
6. financovanie investičných akcií z úverových zdrojov v celkovej výške 1.586.700 eur, z toho:
a) financovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté
Moravce“ vo výške 485.920 eur
b) financovanie projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“ vo výške 311.790 eur
c) financovanie projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu v meste Zlaté Moravce“ vo výške 176.940 eur
d) financovanie projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce“ vo výške 160.850 eur
e) financovanie projektu „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce“ vo výške 369.350
eur
f) financovanie iných investičných akcií vo výške 81.850 eur
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 285/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií schválených
mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie
a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
a) Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií schválených
mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie
b) investičné akcie mesta financované z prevzatého investičného úveru
c) Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2020
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prevzatiu úveru na financovanie investičných akcií
schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie
a vyjadrenie k plneniu pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
schvaľuje
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prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií schválených mestským
zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie v celkovej výške
1.500.000 Eur
b) investičné akcie mesta financované z prevzatého investičného úveru:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Slovenskej armády III. etapa
- Rozšírenie cintorína
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií spevnených plôch – chodník Dlhá ulica
- Stavebné práce ZUŠ
- Elektroinštalácia v budove mestského úradu
- Stavebné práce budova mestského úradu
- Rekonštrukcia ulice Družstevná
- Projektové dokumentácie k projektom a investičným akciám mesta
- Iné investičné akcie schválené mestským zastupiteľstvom
c) spolufinancovanie projektov z prevzatého investičného úveru:
- Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
- Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce
- Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií v meste Zlaté Moravce
- Automobil pre opatrovate ľky
- Multifunkčné športové ihrisko 40x20 pri ZŠ Pribinova
- Detské ihrisko pri ZŠ Pribinova
- Iné projekty schválené mestským zastupiteľstvom
d) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) a d) 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 príjmových finančných operácií zvýšením položky 513
Bankové úvery dlhodobé vo výške 1.124.743 eur a zároveň povolené prekročenie a viazanie
kapitálových výdavkov v štatistickej klasifikácii 0620 Rozvoj obcí zvýšením položky 716
Prípravná a projektová dokumentácia (z úveru) vo výške 40.000 eur a zvýšením položky 717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (z úveru) vo výške 1.084.743 eur na
financovanie investičných akcií mesta a spolufinancovanie podaných projektov o dotáciu alebo
NFP.
Program 7 Komunikácie a doprava
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie
Povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií zvýšením položky 513
Bankové úvery dlhodobé vo výške 375.257 eur a zároveň povolené prekročenie a viazanie
kapitálových výdavkov v štatistickej klasifikácii 0451 Cestná doprava zvýšením položky 717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (z úveru) vo výške 375.257 eur na
financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie Ul. Slovenskej armády, chodníka Dlhá ul.
a rekonštrukcie Ul. Družstevná.
a)

V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 286/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných
prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených
projektov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
a) Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných
prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených
projektov
b) Návrh na zabezpečenie preklenovacieho úveru
c) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020
berie na vedomie
d) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 5.415.427 eur
na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe schválených
investičných aktivít mesta a schválených projektov a o plnení pravidiel pre používanie
návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách po zohľadnení
výšky investičného úveru
schvaľuje
a) prijatie preklenovacieho úveru vo výške 5.415.427 eur na predfinancovanie nenávratných
finančných prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta
a schválených projektov:
1.
Denný stacionár v meste Zlaté Moravce
2.
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce
3.
Zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Zlaté
Moravce
4.
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce
5.
Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach
6.
Iné projekty na investičné akcie mesta schválené mestským zastupiteľstvom
b) zabezpečenie preklenovacieho úveru vinkuláciou finančných prostriedkov na špeciálnom účte
určenom pre vyplatenie prostriedkov NFP
c) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) a d) 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 príjmových finančných operácií zvýšením položky 513 Bankové
úvery dlhodobé vo výške 5.415.427 eur a zároveň povolené prekročenie a viazanie kapitálových
výdavkov v štatistickej klasifikácii 0620 Rozvoj obcí zvýšením položky 717 Realizácia stavieb
a ich technického zhodnotenia (z úveru) vo výške 5.415.427 eur na predfinancovanie NFP z EÚ
fondov na základe schválených projektov, resp. podaných projektov.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 287/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 pre
spoločnosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí MZ konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016,
týkajúcom sa zníženia nájomného za stavby za rok 2019 vo výške 14.509,86 Eur, nájomného za
stavby za rok 2020 vo výške 32 523,98 Eur a nájomného za stavby za rok 2021 vo výške
5.014,21 Eur, čo predstavuje náklady na vykonané stavebné úpravy: ,,Oprava strechy budovy
riaditeľstva Nemocnica Zlaté Moravce“ vo výške 52.048,05 Eur
➢
pre právnickú osobu: Nemocnica Zlaté Moravce a.s., so sídlom: Ul. Bernolákova 4, 953
01 Zlaté Moravce, IČO:50 433 946, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10512/N,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre širokú verejnosť - verejnoprospešný
účel
- zveľaďovanie majetku mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov a
stavieb č. 4016/24242/2016, týkajúcom sa zníženia nájomného za stavby za rok 2019 vo výške
14.509,86 Eur, nájomného za stavby za rok 2020 vo výške 32 523,98 Eur a nájomného za
stavby za rok 2021 vo výške 5.014,21 Eur, čo predstavuje náklady na vykonané stavebné úpravy:
,,Oprava strechy budovy riaditeľstva Nemocnica Zlaté Moravce“ vo výške 52.048,05 Eur
➢
pre právnickú osobu: Nemocnica Zlaté Moravce a.s., so sídlom: Ul. Bernolákova 4, 953
01 Zlaté Moravce, IČO:50 433 946, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10512/N,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre širokú verejnosť - verejnoprospešný
účel
- zveľaďovanie majetku mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 288/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________________

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1/2020 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa 30.01.2020
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2020
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2020
v zmysle pozmeňujúceho poslaneckého návrhu.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 289/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Zlaté Moravce
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 2/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Zlaté Moravce v zmysle predloženého návrhu
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 290/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške
príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške príspevkov
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 3/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške príspevkov
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
51

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce v zmysle predloženého
návrhu
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 291/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 4/2020,
o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení na území mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 4/2020, o umiestňovaní,
povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení na území mesta Zlaté Moravce
uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 4/2020, o umiestňovaní,
povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 292/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
52

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce
uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 5/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 293/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020,
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020, o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území mesta Zlaté Moravce
uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020, o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 294/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach zo
dňa 12.12.2019 na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie
budovy Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do
správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
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návrh na zrušenie Uznesenia č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach zo dňa
12.12.2019 na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie budovy
Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do správy
rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce
ruší
Uznesenie č. 260/2019 z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach zo dňa 12.12.2019 na
zverenie nehnuteľného majetku mesta „Technické zhodnotenie budovy Základnej školy
Pribinova Zlaté Moravce – Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ“ do správy rozpočtovej
organizácie mesta Základná škola, Pribinova ul. č. 1, Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 295/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby „Prílepy – Kanalizácia“
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh na schválenie investičného zámeru výstavby „Prílepy – Kanalizácia“
s ch v a ľ u j e
a) Investičný zámer výstavby
“Prílepy - Kanalizácia” podľa projektovej
dokumentácie, ktorú vypracovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, a podľa Rozhodnutia Okresného
úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSPZ-2019/000912-11 KD zo dňa
21.10.2019 o povolení na uskutočnenie časti vodnej stavby, ktorá bude
vybudovaná v rozsahu:
- SO 01 Gravitačná kanalizácia splašková
- SO 01.1 Kanalizačné odbočenie
- SO 02 Tlaková kanalizácia
- SO 03 Čerpacia stanica ČS 1
b) Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie a zabezpečiť proces verejného obstarávania
k predmetu zákazky „Prílepy – Kanalizácia“, ktoré vyhlási Mesto Zlaté Moravce
ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 296/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh na schválenie investičného zámeru na obnovu bytovej budovy - Domu
opatrovateľskej služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh na schválenie investičného zámeru na obnovu bytovej budovy - Domu
opatrovateľskej služby
s ch v a ľ u j e
Investičný zámer na obnovu bytovej budovy - Domu opatrovateľskej služby – bytový
dom so súp. č. 2012 postavený na pozemku KNC p. č. 2601/23, nachádzajúci sa v k. ú.
Zlaté Moravce.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 297/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste
Zlaté Moravce“ na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného
programu Kvalita životného prostredia zameranú na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste Zlaté
Moravce“ na základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného programu
Kvalita životného prostredia zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
schvaľuje
a) spolufinancovanie projektu: ,,Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“ na
základe výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita
životného prostredia zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5 % z oprávnených
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu minimálne vo výške 106 235,26 ,- eur
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d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 298/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výmena otvorových konštrukcií
na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa“ na základe výzvy
Environmentálneho fondu pre rok 2020 v rámci Oblasti: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť L6
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ
Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa“ na základe výzvy Environmentálneho fondu pre
rok 2020 v rámci Oblasti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania, činnosť L6
schvaľuje
a) spolufinancovanie projektu: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25,
Zlaté Moravce, 2.etapa“ na základe výzvy Environmentálneho fondu pre rok 2020 v
rámci Oblasti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, činnosť L6
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5 % z oprávnených
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu minimálne vo výške 10 521,68,- eur
d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 299/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na projekt ,, MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie
kapacít a prístavba jedálne.“
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom
dňa 30.01.2020
prerokovalo
návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na projekt „MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie
kapacít a prístavba jedálne“
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský
orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita 6.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve
Názov projektu: „MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a
prístavba jedálne“
s ch v a ľ u je
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Ľudské zdroje na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy OPLZPO6-SC612-2019-2 na projekt s názvom „MŠ Kalinčiakova, Zlaté
Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“, pričom ciele projektu
sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným
plánom mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
nenávratného finančného príspevku,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie
projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho
cieľa z rozpočtu mesta
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 300/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh na schválenie Zmluvy o dielo - „Rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne
A., ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Návrh na schválenie Zmluvy o dielo - „Rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne A., ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce“
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o dielo medzi Mestom Zlaté Moravce na strane objednávateľa
a spol. NOVID spol. s.r.o. so sídlom Hlavná 20, 952 01 Vráble, IČO: 34 117 571, zap.
v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 1124/N, na
zhotovenie predmetu zákazky - „Rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne A., ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce“
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 301/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov
a povinností pre Pestovateľskú Pálenicu Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na schválenie Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností zo Zmluvy
o nájme pozemku a stavby bez destilačnej technológie č. GEN_ 460/2019, predmetom
ktorej je prenájom nebytových priestorov o výmere 102,52 m2, ktoré sa nachádzajú
v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1647, nachádzajúcej sa na parcele C-KN č.
3345/1 a pozemku parcely C-KN číslo 3345/2 o výmere 1013 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria), zapísané na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres
Zlaté Moravce, v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, a to:
- pre právnickú osobu: Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o., sídlo: Žitavské
nábrežie 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 804 232, zap. v OR SR Nitra, oddiel: Sro,
vložka 49941/N, zast. Jozefom Števom- konateľom
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
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- na dobu od 01.02.2020 do 31.10.2034 za nájomné vo výške 2.187,51 EUR ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dňa 22.10.2019 bola uzatvorená Zmluva o nájme pozemku a stavby bez destilačnej
technológie č. GEN_460/2019 medzi mestom Zlaté Moravce, zast. PaedDr. Dušanom
Husárom na strane prenajímateľa a Jozefom Števom na strane nájomcu,
- založenie obchodnej spoločnosti Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o., sídlo:
Žitavské Nábrežie 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 804 232, kde jediným konateľom
a spoločníkom je Jozef Števo,
- uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností zo Zmluvy
o nájme pozemku a stavby bez destilačnej technológie č. GEN_460/2019 z fyzickej
osoby Jozef Števo na právnickú osobu Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o.,
v zast. Jozefom Števom – konateľom.
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv, prevzatí
záväzkov a povinností zo Zmluvy o nájme pozemku a stavby bez destilačnej technológie
č. GEN_ 460/2019, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o výmere
102,52 m2, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1647,
nachádzajúcej sa na parcele C-KN č. 3345/1 a pozemku parcely C-KN číslo 3345/2
o výmere 1013 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísané na OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, v k.ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453, a to: - pre právnickú osobu: Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o., sídlo:
Žitavské nábrežie 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 804 232, zap. v OR SR Nitra,
oddiel: Sro, vložka 49941/N, zast. Jozefom Števom- konateľom
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 31.10.2034 za nájomné vo výške 2.187,51 EUR ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dňa 22.10.2019 bola uzatvorená Zmluva o nájme pozemku a stavby bez destilačnej
technológie č. GEN_460/2019 medzi mestom Zlaté Moravce, zast. PaedDr. Dušanom
Husárom na strane prenajímateľa a Jozefom Števom na strane nájomcu,
- založenie obchodnej spoločnosti Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o., sídlo:
Žitavské Nábrežie 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 804 232, kde jediným konateľom
a spoločníkom je Jozef Števo,
- uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností zo Zmluvy
o nájme pozemku a stavby bez destilačnej technológie č. GEN_460/2019 z fyzickej
osoby Jozef Števo na právnickú osobu Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o.,
v zast. Jozefom Števom – konateľom.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 302/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Alenu
Hudákovú NATALY BAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
nebytové priestory o výmere 97,42 m2, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so
súpisným číslom 1572 (,,Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul.
Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra
„C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na
Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce na LV 3453,
- pre fyzickú osobu – podnikateľa: Alena Hudáková NATALY BAR, miesto
podnikania: Hviezdoslavova 20, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 968,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 31.01.2030 za nájomné vo výške 3354,88 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý nebytové priestory zrekonštruoval na vlastné náklady výmena prednej steny za plastovú, výmena dvoch plastových okien z boku budovy, nové
vodovodné rozvody,
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - nebytové priestory o výmere 97,42 m2, ktoré sa nachádzajú v
nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1572 (,,Stredisko občianskej vybavenosti"),
nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce
na LV 3453,
- pre fyzickú osobu – podnikateľa: Alena Hudáková NATALY BAR, miesto
podnikania: Hviezdoslavova 20, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 968,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 31.01.2030 za nájomné vo výške 3354,88 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý nebytové priestory zrekonštruoval na vlastné náklady výmena prednej steny za plastovú, výmena dvoch plastových okien z boku budovy, nové
vodovodné rozvody,
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 303/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Mgr. Michala
Máčaja – AUTO Wellness z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
nebytové priestory o výmere 99,10 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti – stavbe so
súpisným číslom 3282 /areál Viničná/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/3 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom
odbore, okres Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere 146,57 m2 parcely KN
registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici
Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre fyzickú osobu - podnikateľa: Mgr. Michala Máčaja - AUTO Wellness, miesto
podnikania: Vajanského 3392/41, Zlaté Moravce, IČO: 48 128 244, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2025 za nájomné vo výške 1421,30 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomca si prenajaté priestory zrekonštruoval na vlastné náklady
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - nebytové priestory o výmere 99,10 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti
– stavbe so súpisným číslom 3282 /areál Viničná/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/3 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere 146,57
m2 parcely KN registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre fyzickú osobu - podnikateľa: Mgr. Michala Máčaja - AUTO Wellness, miesto
podnikania: Vajanského 3392/41, Zlaté Moravce, IČO: 48 128 244, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2025 za nájomné vo výške 1421,30 € ročne.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomca si prenajaté priestory zrekonštruoval na vlastné náklady
61

- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 304/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Stanislava
Ivana z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
nebytové priestory o celkovej výmere 108,00 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti stavbe so súpisným číslom 3283 /areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/4 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere 159,73
m2 parcely KN registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre fyzickú osobu: Stanislav Ivan,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.04.2020 do 31.03.2025 za nájomné vo výške 1226,38 € ročne. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je:
- organizovanie športovej a kultúrnej činnosti pre úspešnú reprezentáciu motoklubu
ZUBOR a mesta Zlaté Moravce
- zastupovať a presadzovať záujmy motoristického športu, zabezpečiť rozvoj mládeže a
občanov v oblasti motoristického športu v regióne Zlaté Moravce
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 108,00 m2 nachádzajúce sa v
nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3283 /areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v
Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/4
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere
159,73 m2 parcely KN registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a
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nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre fyzickú osobu: Stanislav Ivan,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.04.2020 do 31.03.2025 za nájomné vo výške 1226,38 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- organizovanie športovej a kultúrnej činnosti pre úspešnú reprezentáciu motoklubu
ZUBOR a mesta Zlaté Moravce
- zastupovať a presadzovať záujmy motoristického športu, zabezpečiť rozvoj mládeže a
občanov v oblasti motoristického športu v regióne Zlaté Moravce
- nájomca si svoje záväzky plynúce z nájomnej zmluvy plní podľa dohody
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 305/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh
na
schválenie
zámeny
a rozšírenia
predmetu
nájmu
pre
ELEKTROSYSTÉMY spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.1.2020
prerokovalo
návrh na zámenu a rozšírenie predmetu nájmu na nebytové priestory o celkovej
výmere 982,26 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 1873
/areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
parcely KN registra „C", č. parcely 2606/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
a podiel na pozemku o výmere 1410,14 m2 parcely KN registra „C", č. parcely 2606/1
(druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých
Moravciach.
- pre právnickú osobu: ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o., sídlo: Viničná 1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 530 549, zápis v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka
č.11290/N,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 30.09.2028 za nájomné vo výške 13 833,71 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory má nájomca v prenájme už 12 rokov;
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- nebytové priestory užíva nájomca na výkon podnikateľskej činnosti, na základe ktorej
zamestnáva cca 35 osôb;
- nebytové priestory, ktoré nájomca v súčasnosti užíva budú zamieňané po vzájomnej
dohode s nájomcom p. Stanislavom Ivanom a zrekonštruované na vlastné náklady;
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu a rozšírenie predmetu nájmu na nebytové
priestory o celkovej výmere 982,26 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so
súpisným číslom 1873 /areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) a podiel na pozemku o výmere 1410,14 m2 parcely KN
registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici
Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre právnickú osobu: ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o., sídlo: Viničná 1, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 530 549, zápis v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka
č.11290/N,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 30.09.2028 za nájomné vo výške 13 833,71 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory má nájomca v prenájme už 12 rokov;
- nebytové priestory užíva nájomca na výkon podnikateľskej činnosti, na základe ktorej
zamestnáva cca 35 osôb;
- nebytové priestory, ktoré nájomca v súčasnosti užíva budú zamieňané po vzájomnej
dohode s nájomcom p. Stanislavom Ivanom a zrekonštruované na vlastné náklady;
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 306/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
Návrh na schválenie zámeny a rozšírenia predmetu nájmu pre Stanislava Ivana
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
návrh na zámenu a rozšírenie predmetu nájmu na nebytové priestory o celkovej
výmere 59,65 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 1873/2
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/areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku
parcely KN registra „C", č. parcely 2606/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
a podiel na pozemku o výmere 88,22 m2 parcely KN registra „C", č. parcely 2606/1
(druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici Viničná č. 1, v Zlatých
Moravciach.
- pre fyzickú osobu: Stanislav Ivan, bytom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.02.2020 do 30.09.2022 za nájomné vo výške 495,75 € ročne. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory, ktoré nájomca v súčasnosti užíva budú zamieňané po vzájomnej
a zrekonštruované na vlastné
dohode s nájomcom ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o.,
náklady;
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu a rozšírenie predmetunájmu na nebytové
priestory o celkovej výmere 59,65 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti - stavbe so
súpisným číslom 1873/2 /areál Viničná 1/ na Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 2606/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) a podiel na pozemku
o výmere 88,22 m2 parcely KN
registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria) na Ulici
Viničná č. 1, v Zlatých Moravciach.
- pre fyzickú osobu: Stanislav Ivan, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- na dobu od 01.04.2020 do 30.09.2022 za nájomné vo výške 495,75 € ročne. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je:
- nebytové priestory, ktoré nájomca v súčasnosti užíva budú zamieňané po vzájomnej
dohode s nájomcom ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o.,
a zrekonštruované na vlastné
náklady;

V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 307/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na projekt : “Územnoplánovaciu
dokumentáciu Mesta Zlaté Moravce“
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
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návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky na projekt : „Územnoplánovaciu dokumentáciu Mesta
Zlaté Moravce“
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečí finančné prostriedky ma spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške najmenej 20 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
d) celkové oprávnené výdavky : 14 976 Eur
nenávratný finančný príspevok : 11 980,80 Eur
spolufinancovanie : 2 995,20 Eur
e) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
V Zlatých Moravciach dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 308/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
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
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
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 ch v a ľ u j 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 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 309/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Návrh na Zámer regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území
centrálnej mestskej zóny a následne v ostatných lokalitách Mesta Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Zámer regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území centrálnej mestskej zóny
a následne v ostatných lokalitách mesta Zlaté Moravce
súhlasí so
zámerom regulácie mestskej parkovacej politiky prioritne na území centrálnej mestskej
zóny a následne v ostatných lokalitách mesta Zlaté Moravce
ukladá
v súvislosti s výkonom požiadavky Mestského zastupiteľstva prednostovi MsÚ a
príslušným odborným útvarom MsÚ povinnosť vyčísliť predpokladané náklady na
spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu dopravného režimu a spracovania
podmienok organizačného, časového harmonogramu a prevádzkového zavedenia
parkovacieho systému vrátane jeho následnej správy a údržby.
V Zlatých Moravciach dňa 30. 01. 2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 310/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
__
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2020
s ch v a ľ u j e
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2020 v zmysle pozmeňujúceho poslaneckého návrhu
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 311/2020
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2020
________________________________________________________________________
Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
30.01.2020
prerokovalo
Informáciu o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
berie na vedomie
a) Informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
účinnú od 01.11.2019
b) Informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
účinnú od 01.01.2020
V Zlatých Moravciach, dňa 30.01.2020
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ
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K bodu 40/
Záver
Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár - poďakoval všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, poslankyniam a poslancom
Mestského zastupiteľstva, riaditeľom mestských podnikov, riaditeľom ZŠ, MŠ a
prítomným zamestnancom Mestského úradu a všetkým poprial pekný zvyšok večera.
V Zlatých Moravciach 30. 1. 2020
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