Uznesenie č. 89/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
za členov: p. poslanca Ing. Ericha Borčina a p. poslankyňu PaedDr. Idu
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2019
prim' or mesta
Ing. Maritl.' oyá<
prednostf�sU

Uznesenie č. 90/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
program zasadnutia 5. MZ
schvaľuje
program zasadnutia. MZ v pôvodnom znení
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2019

PaedDr. ušan Husár
primát r mesta
Ing. MJiá,€,, ováč
predno!�sU

Uznesenie č. 91/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Určenie zapisovateľky a skrutátora
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
určenie zapisovateľky a skrutátora
berie na vedomie
že Mgr. Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice a Denisa
vatá bola
určená za skrutátora na 5. zasadnutí MZ konanom dňa 25.04.2019
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2019

PaedDr. D šan Husár
primát mesta

k

Ing. Mariá
oyáč
prednos�sU

Uznesenie č. 92/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
určenie overovateľ ov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Ing. Martu
Stanislava Ivanoviča
V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2019

ušan Husár
prim' or mesta
Ing. MariAKoyá<
prednosľ/�sU

Uznesenie č. 93/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2019 , ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 2/2019 , ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o prevád vom poriadku
pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr Dušan Husár
pri átor mesta
Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 94/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04. 2019
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 3/2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa
25.04.2019
prerokovalo
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 3/2019, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 3/2019, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce
V Zlatých Moravciach dňa 25.04. 2019

ušan Husár
prim tor mesta
k

Ing. Mariá
•';'áč
prednos��sU

Uznesenie č. 95/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 4/2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa
25.04.2019
prerokovalo
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 4/2019, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy
uz náša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 4/2019 , ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o prevádzkovom oriadku pohrebiska
a domu smútku v mestskej časti Prílepy
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

�
Ing. Mari Ko�áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 96/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť
rozvoja športu, kultúry a vzdelávania na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja
športu, kultúry a vzdelávania na rok 2019
schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 v celkovej výške
8. 250 eur pre nasledovné občianske združenia:
a)

Pre oblasť športu v celkovej výške 4 OOO eur z toho:
1. Rodičovské združenie pri MŠ Žitavské nábrežie na projekt „ Športujeme veľkí, malí"
vo výške 200 eur
2. Klub pozemného hokej a HOKO Zlaté Moravce na projekt „ Medzinárodný turnaj
mládeže" vo výške 400 eur
3. OZ Platan na projekt„ Šport je náš kamarát-3. ročník" vo výške 200 eur
4. Hokejový klub HC Zlaté Moravce na projekt„ Hokej ový klub-rozvoj aktivít" vo výške
400 eur
5. Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt„ rekonštrukcia areálu tenisových dvorcov" vo
výške 900 eur
6. OZ pri MŠ Slnečná na projekt„ Mama, tata, dedo, babina -my sme rodina S.ročník"
vo výške 200 eur
7. OZ Chyzerovce na projekt„ Športové aktivity OZ Chyzerovce" vo výške 200 eur
8. OZ Atletika pre deti na projekt„ Nákup balančných pomôcok pre rozvoj AK" vo výške
400 eur
9. Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt„ Nezaspať a í sť stále vpred" vo výške 300
eur
1O. Klub slovenských turistov MO na projekt„ Turistická a ochranárska činnost"' vo
výške 200 eur
11. Svetlo pre Olichov na projekt„ Športujeme bez bariér" vo výške 200 eur
12. SRRZ-RZ pri Centrum voľného času na projekt„ Rozšírenie stolného tenisu v meste
Zlaté Moravce" vo výške 200 eur
13. DOMKA-združenie saleziánskej mládeže Zlaté Moravce na projekt„ Športový deň"
vo výške 200 eur

b) Pre oblasť kultúry v celkovej výške 4 OOO eur z toho:
1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zák.organizácia ÚNSS Zl.Moravce na
projekt„Poznávací zájazd-mesto Trnava, Smolenice a Červený kameň" vo výške
200 eur
2. Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska na projekt „ Diabetologický
festival Banská Bystrica" vo výške 100 eur

3. Spevácky súbor KOLOVRÁTOK na projekt „Október - mesiac úcty k starším" vo
výške 200 eur
4. Materské centrum MAMI - OÁZA na projekt „Podpora medzinárodného podujatia
Míľa pre mamu" vo výške 200 eur
5. Občianske združenie Zlatňanka na projekt „Detský folklórny festival „ Tam na tej
lúke' "' vo výške 500 eur
6. Rodičovské združenie pri MŠ Žitavské nábrežie na projekt„Tancuj, tancuj, vykrúcaj
3.ročník" vo výške 200 eur
7. OZ PLATAN na projekt„Pozri čo dokážem" 3.ročník vo výške 200 eur
8. OZ Zlatomoravčianka na projekt„ Ľudové tradície v parku" vo výške 200 eur
9 . OZ pri MŠ Slnečná na projekt „Ja som dobrý remeselník" vo výške 200 eur
1O. DOMKA - združenie saleziánskej mládeže na projekt „Tvorivé dielne - Advent
a Vianoce" vo výške 200 eur
11. Carmina Vocum Zlaté Moravce na projekt „Koncert v Prahe" vo výške 200 eur
12. : Občianske združenie INOVEC na projekt „Zabezpečenie ľudového odevu, obuvi,
doprava na vystúpenia" vo výške 500 eur
13. ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na projekt„Relax, kultúra, oddychová
aktivita" vo výške 200 eur
14. OZ „CHYZEROVCE na projekt „Podpora činnosti tanečných a speváckych
súborov" vo výške 200 eur
15. Zlatomoravecký vinohradnícky spolok na projekt„Poznávací zájazd" vo výške 100
eur
16 . OZ Babička na prejekt„Materiálne zabezpečenie pre nové členky" vo výške 200 eur
17. SVETLO PRE OLICHOV na projekt „Tvorivé dielne s učením sa základom
posunkového jazyka pre deti MŠ" vo výške 200 eur
18. OZ FREE TIME SK na projekt „Tvoríme spolu" vo výške 200 eur
c)

Pre oblasť vzdelávania v celkovej výške 250 eur z toho:
1. Materské centrum MAMI - OÁZA na projekt „Podpora vdelávacích aktivít MC
MAMI-OÁZA pre mladé rodiny" vo výške 250eur

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr. ušan Husár
prim or mesta
/
Ing. M�riáf •�áč
prednosiisu

Uznesenie č. 97/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
a) Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2018
b) Návrh na prídel do Rezervného fondu mesta
c) Návrh na prídel do Fondu rozvoja bývania
d) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce
za rok 2018
berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za rok
2018
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2018 bez výhrad
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 578.263, 44 eur
c) prídel do Fondu rozvoja bývania vo výške 92.700, 00 eur
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

�
Ing. Mari Ko�áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 98/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2 k
31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2 k 31.12.2018
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, M ·
ova 2 k 31.12.2018
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

ušan Husár
prim' or mesta
Ing. MariftKo�áč
prednos1�sU

Uznesenie č. 99/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1 k
31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1 k 31.12.2018
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribino 1 k 31.12.2018
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Marih...o�áč
prednosjl�sU

Uznesenie č. 100/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 04. 2019

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25 k
31.12.2018 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k
31.decembru 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25. 04. 2019
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25 k
31. 12. 2018
b) Správu nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31. decembru 2018
berie na vedomie
a) Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25 k
31. 12. 2018
b) Správu nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31. decembru 2018
V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019

Ing. Mariál::, •';áČ
prednos�tsU

Uznesenie č. 101/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2018
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká šk
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Maril:,Ko�áč
prednos�ť�sU

Uznesenie č. 102/2019
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o plnení a hospodárení príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a
športu p. o. k 31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Správu o plnení a hospodárení príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu
p. o. k 31.12.2018
berie na vedomie
Správu o plnení a hospodárení príspevkovej organizácie Mestského stre · ka kultúry a športu
p. o. k 31.12.2018
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr. ušan Husár
primá r mesta
/
*
•�áč
Ing. Mari
prednosta MsU

Uznesenie č. 103/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté
Moravce mestský podnik k 31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce
mestský podnik k 31.12.2018
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce
mestský podnik k 31.12.2018
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

k

o';'.áč
Ing. Mariá
prednos�tsu

Uznesenie č. 104/2019
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 04. 2019

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
k 31.12.2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25. 04. 2019
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k
31.12. 2018
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k
31. 12. 2018
V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019
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Ing. Mariá -•�áč
prednos;r�sU
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Uznesenie č. 105/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrih na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov
a po<lprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2019
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí kon anom dňa 25.04.2019
25.04 .2019
p r e r okovalo
návrh. n a zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2019
sch v a ľ uje
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpo čtovým opatrením č. 4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 p í sm. a), b) a c) Zák. č.
5 83 /2 004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niekto rých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Program 2 Administratíva
P odprogram 2.5 Dlhová služba
P resun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky v štatistickej klasifikácii 0170 Transakcie verejného dlhu znížením
položky 821 Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých vo výške 50.000 eur
do podprogramu 6 .1 Nakladanie s odpadmi.
Výdavková časť: FNC: 0170 POL: 821
- 50.000 eur
Program 6 Odpadové hospodárstvo
P odprogram 6 .1 Nakladanie s odpadmi
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príj my a celkové výdavky v štatistickej klasifikácii 051O Nakladanie s odpadmi zvýšením
položky 637 Služby (poplatky a odvody) vo výške 50.000 eur z podprogramu 2.5 Dlhová
služba.
Výdavková časť: FNC: 0510 POL: 637
+50.000 eur
Program 9 Vzdelávanie
Podprogram 9 .8 Školské stravovanie v základných školách
P ovolené prekročenie a viazanie príj mov zvýšením položky 292 Ostatné príj my (z vratiek) vo
výške 842 eur a zároveň povolené prekročenie a viazanie výdavkov v štatistickej klasifikácii
09602 V edľajšie služby v školstve v prvku 9.8.1 Školská jedáleň ZŠ Mojmírova zvýšením
po ložky 6 41 Transfer rozpočtovej organizácii (ZŠ Mojmírova pre ŠJ) vo výške 472 eur so
záväzným ukazovateľom v kategórii 63 0 tovary a služby a v prvku 9.8.3 Školská jedáleň ZŠ
Robotníckazvýšením položky 6 41 Transfer rozpočtovej organizácii (ZŠ Robotnícka pre ŠJ) vo
výške 3 70 eur so záväzným ukazovateľom v kategórii 63 0 tovary a služby .
POL: 292
+842 eur
P ríj mová časť:
Výdavková časť: FNC: 09602
POL: 641
+472 eur
Výdavková časť: FNC: 096 02
POL: 6 41
+3 70 eur

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Uznesenie č. 106/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpoitovým opatrením č. 5/2019
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prer okovalo
a) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2019
sch v a ľuje
a) použi tie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta v celkovej výške 253.300 eur
nas ledovne:
► na kapitálové výdayky vo výške 24.500 eur na financovanie vypracovania konceptu,
návrhu a čistopisu Uzemného plánu mesta Zlaté Moravce
► na kapitálové výdavky vo výške 10.300 eur na financovanie rozšírenia verejného
osvetlenia na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach
► na kapitálové výdavky vo výške 47.200 eur na financovanie rekonštrukcie učeb ní a dielní
v ZŠ Mojmírova
► na kapitálové výdavky vo výške 25.000 eur na financovanie vybudovania stojísk na
komunálny odpad v meste Zlaté Moravce
► na kapitálové výdavky vo výške 35.000 eur na financovanie vypracovania projektových
dokumentácií k investičným akciám mesta
► na kapitálové výdavky vo výške 50.000 eur na financovanie splátok istín v roku 2019
► na kapitálové výdavky vo výške 15.000 eur na financovanie realizácie dokončenia
rekonštrukcie valbovej strechy (nad tanečnou sálou) v budove Základnej umeleckej školy
na Župnej ulici v Zlatých Moravciach
► na kapitálové výdavky vo výške 2.100 eur na financovanie technického zhodnotenia
vozidla Mestskej polície o svetelnú signalizáciu
► na kapitálové výdavky vo výške 44.200 eur na spolufinancovanie projektov:
a) ,, Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach"
b) ,, Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom
čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií"
c ) Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, I. etapa"
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpoč tovým opatrením č. 5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) , d) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílo u uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

..

............ ___

__

Ing. Mariá� o';áČ
prednos�isU

Uznesenie č. 107/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta a návrh na
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 6/2019
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
a) návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6 /2018
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 9 0.000 eur na
kapitálové výdavky na financovanie rozšírenia cintorína v meste Zlaté Moravce
b ) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 6 /2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), 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
Podprogram 3.2 Správa maj etku mesta
Povolené prekročenie a viazanie príjmov zvysením položky 454 Prevod prostriedkov
z ostatných fondov (Fond rozvoja bývania) vo výške 9 0.000 eur a zároveň povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0620
Rozvoj obcí zvýšením položky 717 Realizácia stavieb (nová stavba vo výške 9 0.000 eur na
rozšírenie cintorína v meste Zlaté Moravce.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Mar�Ko�áč
predno�lMsU

Uznesenie č. 108/2019
z 5. zasadnutia Mestské ho zastupiteľstva v Zlatých Mo ravciach
konaného dňa 25.04.201 9

Návrll na schválenie spolufinancovania projektu: ,,Rozšírenie kamerového systému v
Zlatý ch Moravciach 2019" na základe Výzvy Rady vlády Slov enskej republiky pre
prevenciu kriminality
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí kon anom dňa 25.04.201 9
pre r o kovalo
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: ,, Rozšírenie kamerovéh o systé mu v Zlatých
Moravciach 201 9" na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej repub liky pre prevenciu
kriminality
Účel: P odpora aktivít v ob lasti prevencie kriminality
Základný cieľ projektu: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na pncmy
a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom
jej pre dchádzania, potláčania a zamedzovania.
Názov projektu: ,, Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciac h 201 9 "
schv a ť uje
a) predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
M inisterstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,, Rozšírenie k amerového systému v
Z latých Moravciach 201 9", pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja mesta,
b) zabezpečí realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia po moci,
c) zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
m inimálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov proj ektu,
d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z ro
v1u mesta.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.201 9

ušan Husár
prim tor m esta
Ing. ari�ováč
prednostiMsú

Uznesenie č. 109/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,,Rozšírenie
kamerového systému v Zlatých Moravciach 2019-1"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,, Rozšírenie kamerového systému
v Zlatých Moravciach 2019-I"
s chvaľuje
predloženie Žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
a)
Mi nisterstva vnútra Slovenskej republiky na projekt: ,, Rozšírenie kamerového systému v
Zlatých Moravciach 2019-I",
zabezpečí realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b)
zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu mini málne
c)
vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu
zabezpečí financovani e prípadných neoprávnených výdavkov z roz očtu mesta.
d)
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019
prim tor mesta
Ing. Mari-hKoyáč
prednost/M sU

Uznesenie č. 110/2019
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na projekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ
Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 1.etapa"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2019
prerokovalo
návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na projekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce,
1.etapa"
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v súlade s výzvou
Environmentálneho fondu na projekt: ,,Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka
25, Zlaté Moravce, 1.etapa"
b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z oprávnených
nákladov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpo mesta.
v

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

usan Husár
primát r mesta
Ing. Mari�Koyáč
predno�tMsU

Uznesenie č. 111/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na opravu uznesenia č. 66/2019 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 07.03.2019 - Návrh na predloženie Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt
,,Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce II"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04. 2019
p rerokovalo
Návrh na opravu uznesenia č. 66/2019 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 07 .03.2019-Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková
služba v meste Zlaté Moravce II"
schvaľuje
opravu uznesenia vo výrokovej časti uznesenia nasledovne:
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské
zdroje na sprostredkovateľský orgán na projekt „Miestna občianska poriadková služba v
meste Zlaté Moravce II", pričomcieleprojektu sú v súlade splatným programom rozvoja
mesta.
b) zabezpečí realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizácie proj ektu „Miestna
občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce II" vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, t. j. v sume min. 4 999,75 EUR
d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr.

Ing. MariľtKo�áč
prednos(a�sU

Uznesenie č. 112/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce - strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa" a „Práce na ZŠ Robotnícka Zlaté
Moravce" do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č. 25,
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta:
1) ,, Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce - strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa",
s. č. 3237, nachádzajúcej sa na pozemku KN registra „C" pare. č. 718, zapísanej na LV č.
3453 v k. ú. Zlaté Moravce
2) ,,Práce na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce" (oprava a údržba sociálnych zariadení), s. č. 3237,
nachádzajúcej sa na pozemku KN registra„C" pare. č. 718, zapísanej na LV č. 3453 v k. ú.
Zlaté Moravce
do správy rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, Zlaté Moravce.
zver uje
do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Robotnícka ul. č. 25, Zlaté Moravce,
IČO: 037865111 , s účinnosťou od 01. 05. 2019 nasledovný nehnuteľný majetok Mesta Zlaté
Moravce:
1) ,, Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce - strecha nad kuchyňou, schodisko a rampa",
s. č. 3237, nachádzaj úcej sa na pozemku KN registra „C" pare. č. 718, zapísanej na LV č.
3453 v k. ú. Zlaté Moravce s obstarávacou cenou 50 749,53 eur, oprávkami k 30.04.2019 vo
výške 530,- eur, zostatkovou cenou k 30.04.2019 vo výške 50 219 , 53 eur,
2) ,,Práce na ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce" ( oprava a údržba sociálnych zariadení) , s. č. 3237,
nachádzajúcej sa na pozemku KN registra „C" pare. č. 718, zapísanej na LV č. 3453 v k. ú.
Zlaté Moravce s obstarávacou cenou 58 550, 23 eur, oprávkami k 30.04.2019 vo výške 6 10,
eur, zostatkovou cenou k 30.04.2019 vo výške 57 9 40, 23 eur.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Mari�o�áč
prednos�t�sU

Uznesenie č. 113/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia športoviska ZŠ
Mojmírova Zlaté Moravce" a „Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" do
správy príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svo jom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na zverenie nehnuteľného maj etku mesta:
1) ,, Rekonštrukcia športoviska ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce" vybudované na pozemkoch KN
registra„C" pare. č. 249 1/1 a 2493/1, zapísaných na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce
2) ,, Rozší renie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" do správy príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce
zver uje
do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59,
Z laté Moravce, IČO: 587168 na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 05. 2019, nasledovný
nehnuteľný maj etok mesta:
1) ,, Rekonštrukcia športoviska ZŠ Mojmírova Z laté Moravce", vybudované na pozemkoch KN
registra „C" pare. č. 2491/1 a 2493/1, zapísaných na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce
s obstarávacou cenou 6 2 299,13 eur, oprávkami k 30.04.2019 vo výške 1 170, 00 eur,
zostatkovou cenou k 30.04.2019 vo výške 6 1 129 , 13 eur,
2) ,, Rozší renie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach" s obstarávacou cenou 39 097,94
eur, oprávkami k 30.04.2019 vo výške 410, 00 eur, zostatkovou cenou k 30.04.2019 vo výške
38 687, 9 4 eur
do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Mora e, Bernolákova 59,
Z laté Moravce.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr.

Ing. Mariá� •�á<
prednos!tsU

Uznesenie č. 114/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií na
realizáciu stavieb, z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí ko nanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
n ávrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií na realizáciu
stavieb, z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií v celko vej obstarávacej cene
20 865, 04 eur.
s c hvaľuje
vyradenie majetku mesta v obstarávaní, projektových dokumentácií na realizáciu stavieb,
z účtovnej evidencie z dôvodu zmarených investícií v celkovej obstarávacej cene 20 865, 04
eur:
1 ) ,,Spevnené plochy a kanalizácia za bytovým domov U l. 1. mája 6" obstaraná v r. 2011
v obstarávacej cene 11 500, 00 eur,
,,
Rozšírenie vodovodu Hájová ul." obstaraná v r. 19 98 v obstarávacej cene 1 477, 12 eur,
2)
3 ) ,,Plynofikácia ulíc Do Remanancií, Háj ová, Martinský breh" obstaraná v r. 2005
v obstarávacej cene 1 228,17 eur,
4 ) ,,Plynofikácia ulice Nábrežie za majerom" obstaraná v r. 2005 v obstarávacej cene 398,33
eur,
5) ,, Rekonštrukcia MK Zelená ulica Zlaté Moravce" obstaraná v r. 2002 v obstarávacej cene
3 191, 6 0 eur,
6) ,,Plynofikác ia mesta - Viničná, Do Kratín, Dolné vinice" obstaraná v r. 2003
v obstarávacej cene 9 14, 82 eur,
,,
Rekonštrukcia strechy telocvične T 18" obstaraná v r. 2014 v obstarávacej cene 995, 00
7)
eur,
8) Polohopisný a výškopisný plán pre akciu „Ulica Palárikova" obstaraný v r. 2012
v obstarávacej cene 580, 00 eur,
9) Polohopisný a výškopisný plán pre akciu „Ulica B. S. Timravy" obstaraný v r. 2012
v obstarávacej cena 580, 00 eur.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Marif",Ko�áč
prednos1�sU

Uznesenie č. 115/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 04. 2019

Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté
Moravce a spoluvlastníkmi Zuzana Mauerová, MUDr. Juraj Šváč a Ing. Martin Šváč
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, potrebných pre výstavbu rozšírenia cintorína.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25. 04. 2019
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu pozemkov v katastrálnom území Zlaté Moravce zámennou
zmluvou nasledovne:
1.) z majetku mesta Zlaté Moravce sa vykoná prevod z pozemkov zapísaných v k. ú. Zlaté
Moravce v celosti na mesto Zlaté Moravce v LV č . 3453 -podľa Geometrického plánu č.
104034/2019 na určenie vlastníckych práv k pozemkom p. č. 11952/4, 3742/1, 8, vypracovaného
vyhotoviteľom GEO-PRE, s. r. o. , prev. Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, IČO:
36 720 9 50, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
09. 04. 2019 , pod číslom 190/2019 (ďalej len GP) bol odčlenený diel č. 5 o výmere 183 m2
z parcely C- KN čí slo 11952/4 o celkovej výmere 4449 m2 , druh pozemku orná pôda a
odčlenený diel č. 3 o výmere 1137 m2 z parcely C- KN číslo 3742/1 o celkovej výmere 2704
m2 , druh pozemku orná pôda, ktoré spolu predstavuj ú výmeru 1320 m2 a ktoré budú súčasťou
parcely C-KN číslo 3742/8 o celkovej výmere 2292 m2 , druh pozemku orná pôda,
umiestnenej mimo zastavaného územia mesta, do podielového spoluvlastníctva Zuzany
Mauerovej v podiele 1/2-ina, do podielového spoluvlastníctva MUDr. Juraj a Šváča, v 1/4-ine
a do podielového spoluvlastníctva Ing. Martina Šváč a, v 1/4-ine, na individuálnu bytovú
výstavbu z ulice SNP,
2.) z maj etku podielových spoluvlastníkov sa vykoná prevod z pozemku zapísaného v k. ú.
Zlaté Moravce v LV č . 5749, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Mauerovej v
podiele ½-ina, v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Juraj a Šváč a, v ¼-ine a v podielovom
spoluvlastníctve Ing. Martina Šváča, v ¼ine - podľa GP sa odčlenil diel č. 1 o výmere 1320
m2 z parcely E- KN číslo 1900 o celkovej výmere 229 2 m2 , druh pozemku orná pôda, ktorý bude
pričlenený k parcele C-KN číslo 11952/4 o celkovej novej výmere 5338 m2 , druh pozemku
orná pôda, umiestneného mimo zastavaného územia mesta, do výluč ného vlastníctva mesta
Zlaté Moravce v podiele 1/1, na jeho ďalšie možné využitie na rozšírenie cintorína a na
parkovanie vozidiel pri cintoríne. Pôjde o zámenu pozemkov v rovnakých výmerách bez
doplácania, spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č . 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- Mesto Zlaté Moravce zí ska pozemok vhodný na jeho ďalšie možné využitie na rozšírenie
cintorína a na parkovanie vozidiel pri cintoríne z ulice Prílepskej,
- rodina Šváčových získa pozemok vhodný na individuálnu bytovú výstavbu z ulice SNP.
s chva ľ uje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemkov v katastrálnom území Zlaté Moravce
zámennou zmluvou nasledovne:
1.) z majetku mesta Zlaté Moravce sa vykoná prevod z pozemkov zapísaných v k. ú. Zlaté
Moravce v celosti na mesto Zlaté Moravce v LV č. 3453 -podľa Geometrického plánu č.
104034/2019 na určenie vlastníckych práv k pozemkom p. č. 11952/4, 3742/1, 8, vypracovaného
vyhotoviteľom GEO-PRE, s. r. o. , prev. Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, IČO:

36 720 950, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
09.04.2019, pod číslom 19 0/2019 (ďalej len GP) bol odčlenený diel č. 5 o výmere 183 m2
z parcely C- KN číslo 11952/4 o celkovej výmere 4449 m2 , druh pozemku orná pôda a
odčlenený diel č. 3 o výmere 1137 m2 z parcely C- KN číslo 3742/1 o celkovej výmere 2704
m2 , druh pozemku orná pôda, ktoré spolu predstavujú výmeru 1320 m2 a ktoré budú súčasťou
parcely C-KN číslo 3742/8 o celkovej výmere 2292 m2 , druh pozemku orná pôda,
umiestnenej mimo zastavaného územia mesta, do podielového spoluvlastníctva Zuzany
Mauerovej v podiele 1/2-ina, do podielového spoluvlastníctva MUDr. Juraja Šváča, v 1/4-ine
a do podielového spoluvlastníctva Ing. Martina Šváča, v 1/4-ine, na individuálnu bytovú
výstavbu z ulice SNP,
2.) z majetku podielových spoluvlastníkov sa vykoná prevod z pozemku zapísaného v k.ú.
Zlaté Moravce v LV č. 5749, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Mauerovej v
podiele ½-ina, v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Juraja Šváča, v ¼-ine a v podielovom
spoluvlastníctve Ing. Martina Šváča, v ¼ ine -podľa GP sa odčlenil diel č. 1 o výmere 1320
m2 z parcely E-KN číslo 1900 o celkovej výmere 2292 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý bude
pričlenený k parcele C-KN číslo 11952/4 o celkovej novej výmere 5338 m2, druh pozemku
orná pôda, umiestneného mimo zastavaného územia mesta, do výlučného vlastníctva mesta
Zlaté Moravce v podiele 1/1, na jeho ďalšie možné využitie na rozší r enie cintorína a na
parkovanie vozidiel pri cintoríne. Pôjde o zámenu pozemkov v rovnakých výmerách bez
doplácania, spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- Mesto Zlaté Moravce získa pozemok vhodný na jeho ďalšie možné využitie na rozšírenie
cintorína a na parkovanie vozidiel pri cintoríne z ulice Prílepskej,
- rodina Šváčových získa pozemok vhodný na individuálnu bytovú výstavbu z ulice SNP.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

PaedDr.

Ing. Marfr4 Ko�áč
predn�Ta MsU

Uznesenie č. 116/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019
na schválenie prevodu mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce pod
Návrh
trafostanicami a priľahlých pozemkov na Tekovskej a Bernolákovej ulici v Zlatých
Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
Mestské z astup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí kon anom dňa 25.04.2019
pre r o k ov a lo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve M esta Zlaté Moravce
v katastrálnom území Zlaté Moravce:
- parc ely C- KN číslo 3460/74 o výmere 14 m2 , druh pozemku zastavan á plocha a nádvorie,
ktorý s a n achádza pod vybudovanou trafostanicou TS 0084-109 na Tekovskej ulici v Zlatých
Moravc iach, súpisné číslo 37 21, zapísanou v celosti na Západoslovenskú distribučnú, a.s. na
liste vl astníctva č. 2487, a súčasne priľahlého pozemku okolo trafo stanice novozameranej
parce ly C-KN číslo 3460/73 o výmere 40 m2 , druh pozemku ostatná p locha, ktorá bola
odčlen e ná Geometrickým plánom č. 105/2018 zo dňa 27.09 .2018 vy ho tovený spoločnosťou
GE OD ET I s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, k atastrálnym odborom
dňa 05 .10 .2018 pod číslom 597/2018, z mestskej parcely C- KN číslo 346 0/37 o celkovej
výmere 62 51 m2 , druh pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV č. 3453 v c elosti na mesto Zlaté
Moravc e.
- parcely C-KN číslo 154/9 o výmere 9 m2 , druh pozemku zastavaná p loc ha a nádvorie, ktorý
sa nac h ádza p od vybudovanou trafostanicou TS 0084-11O na Bernolákovej ulici v Zlatých
Moravciach, súp isné číslo 3722, zapísanou v celosti na Západoslovenskú distribučnú, a.s. na
liste vl astníctva č. 2487, a súčasne priľahlého pozemku okolo trafostanice novozameranej
2
parcely C- KN číslo 154/8 o výmere 42 m , druh pozemku ostatná plocha, ktorá bola odčlenená
Geome tric kým plánom č. 113/2018 zo dňa 28.09.2018 vyhotovený spoločnosťou GEODETI
s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
05. 10.2 018 pod číslom 596 /2018, z mestských parciel E- KN číslo 5601 o celkovej výmere
15678 m2 , druh pozemku ostatná plocha, parcela E- KN číslo 232 o c elkovej výmere 56 m2 ,
druh p ozemku záhrada a parcela E- KN číslo 233 o celkovej výmere 123 m2 , druh pozemku
zastavaná plocha, všetky zapísané na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce.
- pre spoločnosť: Západoslovenskú distribučnú, a.s. so sídlom Č ul enova 6, 816 47
Bratisl ava, IČO : 3636 1518,
- podľa § 9 a ods. 8 písm. b ) zákona č. 138/199 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpis ov, ako odkúpenie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve n adobúdateľa vrátane
priľahl ej p lochy , ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
- za kúpnu cenu 100,00 €/m2 , t.j. za sumu 10.500,- €, ktorú uhradí kupujúci po nadobudnutia
platnos ti a účinnosti kúpnej zmluvy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania
potvrde nia o zverej není zmluvy,
s ch v aľuj e
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce v katastrálnom území Zlaté
Moravc e:
- parcely C-KN číslo 3460/74 o výmere 14 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
ktorý sa nachádza pod vybudovanou trafostanicou TS 0084- 109 na Tekovskej ulici v Zlatých
Moravciach, súp isné číslo 3721, zapísanou v celosti na Západoslovenskú distribučnú, a.s. na
liste vl astníctva č. 2487, a súčasne priľahlého pozemku okolo trafostanice novozameranej
parcely C-KN číslo 3460/73 o výmere 40 m2 , druh pozemku ostatná plocha, ktorá bola
odčlenená Geometrickým plánom č. 105/2018 zo dňa 27 .09.2018 vyhotovený spoločnosťou
GE ODETI s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom

dňa 05.10.2018 pod číslom 597/2018, z mestskej parcely C-KN číslo 3460/37 o celkovej
výmere 6251 m2 , druh pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté
Moravce.
- parcely C-KN číslo 154/9 o výmere 9 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý
sa nachádza pod vybudovanou trafostanicou TS 0084-11 O na Bernolákovej ulici v Zlatých
Moravciach, súpisné číslo 3722, zapísanou v celosti na Západoslovenskú distribučnú, a.s. na
liste vlastníctva č. 2487, a súčasne priľahlého pozemku okolo trafostanice novozameranej
parcely C-KN číslo 154/8 o výmere 42 m2 , druh pozemku ostatná plocha, ktorá bola odčlenená
Geometrickým plánom č. 113/2018 zo dňa 28.09.2018 vyhotovený spoločnosťou GEODETI
s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
05. 10.2018 pod číslom 596/2018, z mestských parciel E-KN číslo 5601 o celkovej výmere
15678 m2 , druh pozemku ostatná plocha, parcela E-KN číslo 232 o celkovej výmere 56 m2 ,
druh pozemku záhrada a parcela E-KN číslo 233 o celkovej výmere 123 m2 , druh pozemku
zastavaná plocha, všetky zapísané na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce.
- pre spoločnosť: Západoslovenskú distribučnú, a.s. so sídlom Čulenova 6 , 816 47
Bratislava, IČO: 3636 1518,
- podľa § 9 a ods. 8 písm. b ) zákona č. 138/19 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako odkúpenie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
- za kúpnu cenu 100,00 €/m2 , t.j. za sumu 10.500, - €, ktorú uhradí kupujúci po nadobudnutia
platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania
potvrdenia o zverejnení zmluvy,
V Zlatých M oravciach d ňa 25.04.2019

Ing. Mariáí:, •�áč
prednos!tsu

Uznesenie č. 117/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatýc h Moravc iach
konaného dňa 25. 04. 2019

Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien - Západoslovenská
Distribučná, a.s. (na stavbu „NA_ Zlaté Moravce - Tekovská - VNK, TS, NNK")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25. 04.2019
p rer o k o val o
návrh Zmluvy o zriadení vecnýc h bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosť ou Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
363 61518 ako oprávneným za účelom zriadenia vecných bremien in personam, predmetom
. '
.
' povinne
' h J. e povmnost
ktoryc
ho ako v1 astm' ka zať azeneJ nehnuteľ nosť1 :
v

Pare. č.

5599
5601
5639/2
473
5638
233
232
23 1
230
2 33/1
5594
5591
5 699/2
5 670/2
5669
3460/38
3460/37
5400/1
5410/1
5411/1
5412/2
5413/2
5397
5394
464/6
5395
3468/1
3470/2 7
5668/1
5408/2

Reg.
KN
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
E
E
E
C
E
C
C
E
E

LV č.

5417
5417
5417
5417
5417
5417
5417
5417
5417
3453
5417
5417
5417
5417
5417
3453
3453
5417
5417
5417
5417
5417
5417
5417
3453
7037
3453
3453
5417
5417

Výmera
Druh pozemku
v m2
Ostatná plocha
1552
Ostatná plocha
15678
Ostatná plocha
1080
Zastava ná p locha a nádvorie
21
Ostatná plocha
2000
Zastavaná plocha a nádvorie
123
Zá h rada
56
Záh rada
17
Vinica
65
Zá h rada
4572
Ostatná plocha
7047
Ostatná plocha
665 1
Ostatná plocha
2156
Ostatná plocha
1030
Ostatná plocha
531
Zastavan á plocha a nádvorie
2868
Ostatná plocha
1625 1
Orná pôda
637
Orná pôda
201
Orná pôda
983
Orná pôda
1735
Orná pôda
2050
Vodná plocha
74
Orná pôda
934
Ostatná plocha
526
Ostatná plocha
177
Zastava ná plocha a nádvorie
49 16
Zastava ná plocha a nádvorie
3060
Ostatná plocha
340
Ostatná plocha
1549

•

Katastrálne
územie
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Obec

Okres

Zlaté M o ravce Zlaté M oravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M o ravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M o ravce Zlaté M oravce
Zlaté M o ravce Zlaté M oravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté M oravce
Zlaté Moravce Zlaté M oravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté M oravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
Zlaté Moravce Zlaté Moravce

strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.
190/2018 vyhotoviteľa GEODETI, s. r. o. : a) zriadenie a uloženie elektroenergetic kýc h
zariadení, b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; v súvislosti
so stavbou„NA_ Zlaté Moravce-Tekovská-VNK, TS, NNK" a vo veci súhlasu so zriadením
vecných bremien na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6 , Bratislava, odplatne za sumu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške
29.3 52, - €.

Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa §
43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergeti ckých
zariadení.

s chval uje

Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6 , 816 47 Bratislava, IČO:
3 6361518 ako oprávneným za účelom zriadenia vecných bremien in personam, predmetom
ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti:

Pare. č.

5599
560 1
5 639/2
473
5638
233
232
23 1
230
2 33/1
5594
559 1
5699/2
5 670/2
5669
3460/38
3460/3 7
5400/1
5410/1
5411/1
5412/2
5413/2
5397
5394
464/6
5395
3468/1
3470/27
5668/1
5408/2

Reg.
KN
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C

E
E
E
E
E
C
C

E
E
E
E
E
E
E
C

E
C
C

E
E

LV č.

5417
5417
5417
5417
5417
541 7
5417
5417
5417
3453
5417
5417
541 7
5417
5417
3453
3453
5417
5417
5417
5417
5417
5417
5417
3453
7037
3453
3453
5417
5417

Výmera
Druh pozemku
v m2
1552
Ostatná plocha
Ostatn á plocha
15678
Ostatn á plocha
1080
21
Zastava ná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
2000
123
Zastava n á plocha a nádvorie
Zá h rada
56
Zá h rada
17
Vi n ica
65
4572
Zá h rada
7047
Ostatná plocha
Ostatná plocha
665 1
2 156
Ostatná plocha
Ostatn á plocha
1030
531
Ostatná plocha
2868
Zastava n á plocha a nádvorie
Ostatná plocha
16251
637
Orná pôda
201
Orná pôda
983
Orná pôda
1735
Orná pôda
Orná pôda
2050
Vodná plocha
74
934
Orná pôda
Ostatná plocha
526
177
Ostatná plocha
4916
Zastava n á plocha a n ádvorie
Zastava n á plocha a nádvorie
3060
Ostatná plocha
340
1549
Ostatná plocha

Katastrálne
územie
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce

Obec

Okres

Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté Moravce
Zlaté M o ravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M oravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté M o ravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce

Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté M oravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.
19 0/2018 vyhotoviteľa GEODETI, s. r. o. : a) zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení, b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; v súvislosti
so stavbou„NA_Zlaté Moravce - Tekovská - VNK, TS, NNK" a vo veci súhlasu so zriadením
vecných bremien na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. ,
Č ulenova 6 , Bratislava, odplatne za sumu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške
29 .352,- € .

Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa §
43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických
z ariade ní.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

ušan Husár
prim ' or mes ta
Ing. Mari� o�áč
prednos��sU

Uznesenie č. 118/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
s QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. stavba „OBCHODNÁ GALÉRIA II Zlaté
Moravce, Továrenská ulica" Stavebný objekt 301 vodovodná prípojka
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Q UEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103,
zastúpenou konateľom Miroslavom Kamenickým ako budúci m oprávneným z vecného
bremena a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
00308676, zastúpené PaedDr. Dušanom Husárom-primátorom mesta ako budúcim povinným
z vecného bremena. Spoločnosť Q UEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na Mesto Zlaté Moravce
ako vlastníka pozemku a spoluvlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v súvislosti s vybudovaním SO 301 Vodovodná
prípojka pre stavbu „OBCHODNÁ GALÉRIA II Zlaté Moravce, Továrenská ulica" a vo
veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú, na parcele E- KN č. 569 4
zapí sanú v celosti na mesto (LV 5417 ) za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_ 001/2017 v znení neskorších dodatkov po cene 5,- €/m2 ,
a vecné bremeno na parcele E- KN č. 5136/2 v podi elovom spoluvlastníctve mesta
bezodplatne, predmetom ktorej bude:
- zriadenie a uloženie stavebného objektu SO 301 Vodovodná prípojka cez nehnuteľnosť
parcelu E- KN č. 569 4 a nehnuteľnosť parcelu E- KN č. 5136/2, a to takým spôsobom a v takom
rozsahu, v akom je riešená v projektovej dokumentácii pre územné konanie vypracovanej
spoločnosťou Agrafic s.r.o., 9 46 12 Zlatná na Ostrove 131 v decembri 2018 pre stavbu
" OBCHODNÁ GALÉ RIA II Zlaté Moravce" ,
- užívanie, prevádzkovanie, údržba a opravy Vodovodnej prípojky .
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvoria po výstavbe
vodovodnej prípojky, jej zameraní geometrickým plánom na náklady budúceho oprávneného
a predložení žiadosti o schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na
Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, najneskôr však do štyroch rokov od
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
s c hvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103,
zastúpenou konateľom Miroslavom Kamenickým ako budúcim oprávneným z vecného
bremena a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 9 53 01 Zlaté Moravce, IČO:
00308676 , zastúpené PaedDr. Dušanom Husárom - primátorom mesta ako budúcim povinným
z vecného bremena. Spoločnosť Q UEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na Mesto Zlaté Moravce
ako vlastníka pozemku a spoluvlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v súvislosti s vybudovaním SO 301 Vodovodná
prípojka pre stavbu „OBCHODNÁ GALÉRIA II Zlaté Moravce, Továrenská ulica" a vo
veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú, na parcele E- KN č. 5694
zap ísanú v celosti na mesto (LV 5417) za odplatu v zmysle Zásad hospodárenia a nakladani a
s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_00l /2017 v znení neskorších dodatkov po cene 5,- €/m2 ,
a vecné bremeno na parcele E- KN č. 5136/2 v podielovom spoluvlastníctve mesta
bezodplatne, predmetom ktorej bude:

- zriadenie a uloženie stavebného objektu SO 301 Vodovodná prípojka cez nehnuteľnosť
parcelu E-KN č. 569 4 a nehnuteľnosť parcelu E-KN č. 5136/2, a to takým spôsobom a v takom
rozsahu, v akom je riešená v proj ektovej dokumentácii p re územné konanie vypracovanej
spoločnosťou Agrafic s.r.o., 9 46 12 Zlatná na Ostrove 131 v decembri 2018 p re stavbu
" OBCHODNÁ GALÉRIA II Zlaté Moravce" ,
- užívanie, prevádzkovanie, údržba a opravy Vodovodnej prípojky .
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvoria po výstavbe
vodovodnej prípojky, jej zameraní geometrickým plánom na náklady budúceho oprávneného
a predložení žiadosti o schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného b remena na
Mestskom zastupi teľstve v Zlatých Moravciach, naj neskôr však do štyroch rokov od
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

ušan Husár
prim tor mesta

b;

Ing. Mariá�O ';'áČ
prednost,l MsU

Uznesenie č. 1 19/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na založenie majetku mesta - mestského bytu č.30 v bytovom dome súpisné číslo
3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
p rerokovalo
návrh na založenie majetku mesta a to konkrétne mestského bytu v bytovom dome súpi sné číslo
3 027 na pozemku parcele KN registra„C" čí slo 3 460/71 o výmere 1010 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.30 (CH3), na
3. podlaží na Tekovskej č. 53 v Zlatých Moravciach v celosti a podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
82708/3 740077-in, v prospech Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka č. 148/L, IČO:
3 1 575 951, DIČ: 2020372541, IČ DPH: SK20203 72541
s ch va ť uje
založenie majetku mesta a to konkrétne mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3 027 na
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1O1O m2 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: troj izbového bytu č.3 0 (CH3), na 3.
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 53 v Zlatých Moravciach v celosti a podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
82708/3740077-i n, v prospech Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka č. 148/L, IČO:
31 575 951, DIČ: 20203 72541, IČ DPH: SK2020372541
s pl nomo c ň uje
primátora mesta k podpísaniu záložných zmlúv a návrhu na vklad záložnÝ,
lúv do katastra
nehnuteľností.

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Mari.foKo�á<
predno:J�sU

Uznesenie č. 120/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie prevodu pozemkov, v k.ú. Prílepy vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce, pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., IČO: 36 557 676, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa
25.04.2019
p reroko v alo
návrh na schválenie prevodu pozemkov v k.ú. Prílepy - novozameranej parcely C-KN číslo
171/5 o novej výmere 707 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola
vytvorená z dielu č. 1 o výmere 16 m2 z parcely E-KN č. 6 2 o celkovej výmere 5531 m2 , druh
pozemku ostatná plocha (stav podľa registra C- KN vodná plocha), z dielu č. 2 o výmere 419
m 2 z parcely E- KN č. 171/5 o celkovej výmere 419 m2 , druh pozemku ostatné plochy (stav
podľa registra C- KN zastavané plochy a nádvoria), z dielu č. 3 o výmere 232 m 2 z parcely E
KN č. 167/1 o celkovej výmere 407 m2 , druh pozemku ostatné plochy (stav podľa registra C
KN vodná plocha) , z dielu č. 4 o výmere 36 m2 z parcely E- KN č. 198/1 o celkovej výmere
1178 m2 , druh pozemku ostatné plochy (stav podľa registra C- KN zastavané plochy a nádvoria)
a z dielu č. S o výmere 4 m2 z parcely E- KN č. 198/1 o celkovej výmere 1178 m2 , druh
pozemku ostatné plochy (stav podľa registra C- KN zastavané plochy a nádvoria), všetky
zapí sané na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Novozameraná parcela bola určená
na základe geometrického plánu č. 114/2018 vyhotoveného spoločnosťou GOK., s.r.o. so
sídlom 9 51 9 6 Jedľové Kostoľany 476 , IČO: 34 392 301 dňa 22.11.2018 úradne overeného
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, Sládkovičova 3, 9 53 01 Zlaté
Moravce dňa 04.12.2018 pod číslom 743/2018,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., so sídlom Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 36 557
676 do jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- za kúpnopredajnú cenu 17.675,- € za odkúpenie mestského pozemku splatnú pri podpise
kúpnej zmluvy, súčasne za podmienky vybudovania rozšírenia parkoviska na ploche 253 m2
pri cintoríne v m.č. Prílepy do jedného roku od podpisu zmluvy na náklady spoločnosti PKP SK, s.r.o., pričom návrh na vklad kúpnej zmluvy bude daný na OÚ Zlaté Moravce, katastrálny
odbor až po kolaudácii parkoviska a jeho bezodplatnom odovzdaní Mestu Zlaté Moravce a to
na základe uzatvorenia Zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce (obdarovaným) a spoločnosťou
PKP - SK, s.r.o. ( darcom) na výstavbu 15 parkovacích miest.
Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú:
- odkupované pozemky sú súčasťou oploteného areálu spoločnosti PKP-SK, s.r.o.,
- odkupované pozemky v nájme spoločnosti od 31.05.2013 do 31.05.2018
- pozemky susediace s pozemkami kupujúceho
s ch v aľuje
315 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemkov v k. ú. Prílepy -novozameranej parcely
C-KN číslo 171/5 o novej výmere 707 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
ktorá bola vytvorená z dielu č. 1 o výmere 16 m 2 z parcely E- KN č. 6 2 o celkovej výmere 5531
m2 , druh pozemku ostatná plocha (stav podľa registra C- KN vodná plocha), z dielu č. 2
o výmere 419 m 2 z parcely E- KN č. 171/5 o celkovej výmere 419 m2 , druh pozemku ostatné
plochy (stav podľa registra C- KN zastavané plochy a nádvoria), z dielu č. 3 o výmere 232 m 2
z parcely E- KN č. 167/1 o celkovej výmere 407 m2 , druh pozemku ostatné plochy (stav podľa
registra C- KN vodná plocha), z dielu č. 4 o výmere 36 m2 z parcely E- KN č. 198/1 o celkovej

výmere 1178 m2 , druh pozemku ostatné plochy (stav podľa registra C-KN zastavané plochy a
nádvoria) a z dielu č. 5 o výmere 4 m2 z parcely E- KN č. 198/1 o celkovej výmere 1178 m2 ,
druh pozemku ostatné plochy (stav podľa registra C- KN zastavané plochy a nádvoria) , všetky
zapísané na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Novozameraná parcela bola určená
na základe geometrického plánu č. 114/2018 vyhotoveného spoločnosťou GOK. , s. r. o. so
sídlom 9 51 9 6 Jedľové Kostoľany 476 , IČO: 34 39 2 301 dňa 22. 11.2 018 úradne overeného
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, Sládkovič ova 3, 9 53 01 Zlaté
Moravce dňa 04. 12. 2018 pod číslom 743/2018,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 1 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- pre spoločnosť PKP - SK, s.r.o., so sídlom Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 36 557
676 do jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- za kúpnopredajnú cenu 17.675,- € za odkúpenie mestského pozemku splatnú pri podpise
kúpnej zmluvy, súčasne za podmienky vybudovania rozšírenia parkov iska na ploche 253 m2
pri cintoríne v m. č. Prílepy do jedného roku od podpisu zmluvy na náklady spoločnosti PKP SK, s. r. o. , pričom návrh na vklad kúpnej zmluvy bude daný na OÚ Zlaté Moravce, katastrálny
odbor až po kolaudácii parkoviska a jeho bezodplatnom odovzdaní Mestu Zlaté Moravce a to
na základe uzatvorenia Zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce ( obdarovaným) a spoločnosťou
PKP - SK, s. r. o. ( darcom) na výstavbu 15 parkovacích miest.
D ôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú:
- odkupované pozemky sú súčasťou oploteného areálu spoločnosti PKP-SK, s. r. o. ,
- odkupované pozemky v náj me spoločnosti od 31. 05. 2013 do 31. 05. 20
- pozemky susediace s pozemkami kupujúceho

V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019

Ing. Marí� O';'áČ
prednos�:fsu

Uznesenie č. 121/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže - pozemok parcela E-KN číslo 110 v k. ú. Hoňovce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
a) návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmi enok obchodnej verejnej súťaže
pozemok parcela KN registra „E" číslo 11O o výmere 951 m2 , druh pozemku trvalé trávne
porasty- v zmysle § 9 ods. 2 pí sm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
b) návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže- pozemok parcela KN
registra „E" číslo 110 o výmere 951 m2 , druh pozemku trvalé trávne porasty- v zmysle § 9
ods. 2 písm. b) zákona č. 138/19 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s chvaľuje
a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na základe
obchodnej verejnej súťaže- pozemok parcela KN registra „E" číslo 110 o výmere 951 m2 ,
druh pozemku trvalé trávne porasty- v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku parcela KN registra „E"
číslo 110 o výmere 951 m2 , druh pozemku trvalé trávne porasty- v zmysle § 9 ods. 2 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky
tvoria prílohu tohto uznesenia/
me n uje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traj a zamestnanci mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci určení
mestským zastupiteľstvom, a to p. poslankyňa PaedDr. Klaudia l vanovičová a p. poslanec Mgr.
Pavel Šepták
odp or ú ča
primátorovi mesta Zlaté Moravce:
- zabezpečiť v termíne do 06.mája 2019 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 24. mája 2019 podľa schválených
súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov:
- uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvýhodnejšiu
ponuku pre mesto Zlaté Moravce
- predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej vereJ neJ
súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verej J úťaže
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

usan Husár
primá or mesta
k,

Ing. Marifl Ko�áč
prednos�/�sU

Uznesenie č. 122/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie predÍženia prenájmu nebytového priestoru pre OZ FREE TIME SK
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - nebytové
priestory o celkovej výmere 23,91 m2 - miestnosť č. 4 + spoločné priestory (chodba,
kuchynka, toalety - v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu),
nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom 3465 /budova Denné centrum/ na U l. Mojmírovej
č. 6, v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra„C", č. parcely 2508/6
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapí sanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom
odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.
► pre občianske združenie: OZ FREE TIME SK, sídlo: Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté
Moravce, Zastúpené: Mgr. Monikou Paulovou - predsedom OZ, IČO: 50 330 004,
zapísaný v Evidencii občianskych združení MV SR, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu od 01. 0 7.2019 do 30. 06.2029 za nájomné vo výške 1,00 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
- občianske združenie využíva nebytové priestory pre zmysluplné trávenie voľného času detí,
mládeže a dospelých občanov mesta Zlaté Moravce,
s c hv a ľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce nebytové priestory o celkovej výmere 23,91 m2 - miestnosť č. 4 + spoločné
priestory (chodba, kuchynka, toalety - v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu
nájmu), nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom 3465 /budova Denné centrum/ na U l.
Mojmírovej č. 6 , v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č.
parcely 2508/6 ( druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) , zapísanej na OÚ Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.
► pre občianske združenie: OZ FREE TIME SK, sídlo: Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté
Moravce, Zastúpené: Mgr. Monikou Paulovou - predsedom OZ, IČO : 50 330 004,
zapísaný v Evidencii občianskych združení MV SR, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu od 01. 0 7.2019 do 30. 06.2029 za nájomné vo výške 1,00 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
- občianske združenie využíva nebytové priestory pre zmysluplné tráve · v ľného času detí,
mládeže a dospelých občanov mesta Zlaté Moravce,

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

primátor

sta

Ing. Mariťi
n o�áč
prednost MsU

Uznesenie č. 123/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Box Club Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
p rerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -nebytové
priestory o celkovej výmere 204,64 m2 nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom 206 2
/budova CVČ / na Ulici Rovňanova č. 7, v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely
KN registra „C", č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) , zapísanej
na LV č. 3 453.
► pre občianske združenie: Box Club Zlaté Moravce, sídlo: Záhradnícka 1418/ 16, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 42 336 406, Evidencia Občianskych združení MV SR dňa
13.9.2013, Ing. Jozef Chabreček - predseda združenia, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
na dobu od 01. 0 7.2019 do 30. 06.2029 za nájomné vo výške 1,00 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
► nebytové priestory, ktoré tvoria predmet nájmu, sú prenaj ímané subjektom
vykonávaj úcim alebo zabezpečujúcim vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť: telesnú kultúru a šport majúce mimoriadny význam pre
mesto Zlaté Moravce a jej obyvateľov.
► cena za nájom je podľa platných a účinných Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Zlaté Moravce primeraná t.j. podľa zaradenia do špeciálnej kategórie
- pre subjekty vykonávajúce a zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov poskytované je nájomné vo výške 1, 00 €/rok,
► reprezentácia mesta Zlaté Moravce - Účasť v 1 a 2 ligovej súťaží v boxe, Majstrovstvá
Slovenska 1. miesto, Medzinárodný turnaj V 4 " Olympijské nádeje" , kvalifikácia na ME
► nebytové priestory nájomca zrekonštruoval na svoje náklady.
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce nebytové priestory o celkovej výmere 204,64 m2 nachádzajúce sa v stavbe so
súpisným číslom 2062 /budova CVČ/ na Ulici Rovňanova č. 7, v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku parcely KN registra„C", č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 .
► pre občianske združenie: Box Club Zlaté Moravce, sídlo: Záhradnícka 1418/ 16, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 42 336 406, Evidencia Občianskych združení MV SR dňa
13.9.2013, Ing. Jozef Chabreček - predseda združenia, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
na dobu od 01. 0 7.2019 do 30. 06.2029 za nájomné vo výške 1,00 € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
► nebytové priestory, ktoré tvoria predmet nájmu, sú prenajímané subjektom
vykonávajúcim alebo zabezpečujúcim vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť: telesnú kultúru a šport majúce mimoriadny význam pre
mesto Zlaté Moravce a jej obyvateľov.

► cena z a nájom je podľa platných a účinných Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Zlaté Moravce primeraná t. j. podľa zaradenia do špeciálnej kategórie
- pre subjekty vykonávajúce a zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov poskytované je náj omné vo výške 1, 00 €/rok,
► reprezentácia mesta Zlaté Moravce - Účasť v 1 a 2 ligovej súťaži v boxe, Maj strovstvá
Slovenska 1. miesto, Medzinárodný turnaj V4 " Olympijské nádej e" , kvalifikácia na ME
► nebytové priestory náj omca zrekonštruoval na svoje náklady.

V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019

ušan Husár
primá or mesta
Ing. Mari;,,•�áč
prednostfM su

Uznesenie č. 124/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 04. 2019

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č.
4016/24242/2016 s Nemocnicou Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25. 04. 2019
prerokovalo
návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 ,
týkajúcom sa vyňatia pozemku na odstavnú plochu,
► pre právnickú osobu: Nemocnica Zlaté Moravce a.s., so sídlom: Ul. Bernolákova 4,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 9 46, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, V ložka
číslo: 10512/N, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
- vybudovanie odstavnej plochy v areáli Nemocnice Zlaté Moravce na náklady mesta Zlaté
Moravce, ktoré b ude slúžiť občanom aj zamestnancom Nemocnice Zlaté Moravce.
s c hvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme pozemkov a
stavieb č. 4016/24242/2016 , týkajúcom sa vyňatia pozemku na odstavnú plochu,
► pre právnickú osobu: Nemocnica Zlaté Moravce a.s., so sídlom: Ul. Bernolákova 4,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 9 46 , zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, V ložka
číslo: 10512/N, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa ie:
- vybudovanie odstavnej plochy v areáli Nemocnice Zlaté Moravce na náklady mesta Zlaté
Moravce, ktoré b ude slúžiť občanom aj zamestnancom Nemocnice Zlat ' oravce.

V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019

Ing. Mariá':, •�áč
prednos�tsu

Uznesenie č. 125/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce - Pálenica
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa
25.04.2019
prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce- budovy so súp. č.
16 47 (Pálenica) , postavenej na pozemku pare. reg. , ,C" č. pare. 3345/1 vrátane jej príslušenstva
a technológií nasledovne:
prenájom podľa § 9 a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 a ods. 9 zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže
s c hvaľuje
spôsob nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce- budovy so súp. č. 16 47 (Pálenica) ,
postavenej na pozemku pare . reg. , ,C" č. pare. 3345/1 vrátane jej príslušenstva a technológií
nasledovne:
a) prenájom podľa § 9 a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/199 1 Zb. o maj etku
obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

Ing. Marib-•�áč
prednos:� sU

Uznesenie č. 126/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na odvolanie pôvodného veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce
- Chyzerovce a členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - Chyzerovce
a vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - Chyze
rovce a nových členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - Chyzerovce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
a) návrh na odvolanie pôvodného veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce Chyzerovce a pôvodných členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce-C hy
zerovce
b) návrh na vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce C hyzerovce a nových členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - C hyzerovce
o dvoláva
Milana Havettu - veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - C hyzerovce a 9
členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - C hyzerovce nasledovne:
Ing. Marián Horvát - strojník
Adam Lukáč - strojník
Roman Klučiar - strojník
Marek Lenčéš - strojník
Peter Martinec - hasič
Lukáš !vanička - hasič
Lukáš Košút - hasič
Michal Fáber - hasič
Miloš Šedík ml. - hasič
m e n uje
Romana Kľučiara za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - Chyzerovce

vo lí

9 členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce - C hyzerovce nasledovne:
Milan Havetta - strojník
Juraj Galaba - strojník
Bc. Peter Martinec - hasič
Bc.Juraj Krajniak - hasič
Lukáš !vanička - hasič
Lukáš Košút - hasič
Dávid Košút - hasič
Jozef Malý - hasič
Štefan Kocian - hasič

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

primát r mesta

�
Ing. Marí Ko�áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 127/2019
z 5 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25 .04.20 1 9
Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti,
obchodu a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5 . zasadnutí konanom dňa 25 . 04.20 1 9
p r e r okovalo
Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu
a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
o dvoláva
JUDr. Michala Cimmermanna z funkcie člena Komisie správy mestského majetku,
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,
m e nuje
Ing. Ericha Borčina za člena Komisie správy mestského majetku, pod · teľskej činnosti,
obchodu a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.20 1 9

Ing. Marián ovac
prednost MsÚ

Uznesenie č. 128/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
prerokovalo
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy
v ol í
za členov Výboru mestskej časti Prílepy nasledovných členov:
Predseda: Ing. Marek Holub
Členovia: Juraj Zelenka, Amália Kozolková, Irena Vencelová, Peter Páleník
V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019
ušan Husár
pri átor mesta
Ing. MarbKo�áč
predno;'fMsU

Uznesenie č. 129/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 201 8
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
p rero kovalo
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018
b erie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2018 v
ženom znení
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019

primáta mesta
Ing. Mari'.jo,Kov;áč
prednos�t�sU

Uznesenie č. 130/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.20191

Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti č. I
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 25.04.2019
p rerokovalo
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti č.1
vol í
za členov Výboru mestskej časti č.1 nasledovných členov:
Č lenovia z radov poslancov: MVDR. Marta Balážová, PaedDr. Štefan Halgaš, Ing. Ľuboš
O rolín, PaedDr. Pavol Petrovič, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Ing. Marta Eckhardtová
MPH
Č lenovia z radov odborníkov: Mgr. Milan Galaba, Ivan Laktiš, Ing. Milan Šumný, O ľga
Kraj niaková, Ing. Radovan Štekl, Ing.Jozef Škvarenina st.
V Zlatých Moravciach dňa 25. 04. 2019
primá or mesta
lng. Mariifi Koyáč
prednos�-MsU

Uznesenie č. 131/2019
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Z latých Moravciach
konaného dňa 25.04.2019

Poslanecký návrh k účelovému viazaniu finančných prostriedkov z odpredaja mestského
pozemku v k. ú. Prílepy
Mestské zastupiteľstvo v Z latých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2019
prerokovalo
poslanecký návrh k účelovému viazaniu finančných prostriedkov z odpredaja mestského
pozemku v k. ú. Prílepy s účelovým určením na výstavbu chodníka k novému vybudovanému
športovému ihrisku v mestskej časti Prílepy
s c h v aľuj e
účelové viazanie finančných prostriedkov vo výške 17.675 eur z odpredaja mestského pozemku
v k. ú. Prílepy s účelovým určením na výstavbu chodníka k novému vybudovanému
športovému ihrisku v mestskej časti Prílepy
u kladá
ekonomickému oddeleniu mestského úradu zapracovať viazanie finančných prostriedkov
s účelovým určením na výstavbu chodníka k novému vybudovanému športovému ihrisku
v mestskej časti Prílepy vo výške 17.675 eur do zmeny Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok
2019 na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2019
PaedDr. ušan Husár
primát r mesta
Ing. Mari,/,Kováč
prednos:{�sU

