Uznesenie č. 270/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 13. zasadnutí MZ konanom
dňa 17.02.2016

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 271/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú a p. poslanca PaedDr. Pavla
Petroviča

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 272/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
za členov: p. poslanca Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Jána Adamca
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V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 273/2016

z 1 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7.02.2016
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 3. zasadnutí MZ konanom dňa
1 7.02.20 1 6
prerokovalo
program zasadnutia 1 3. MZ
schvaľuje
program zasadnutia 1 3. MZ podľa pozvánky bezo zmien

V Zlatých Moravciach dňa 1 7.02.20 1 6
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Uznesenie č. 274/2016

z 13 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
.

Upozornenie

prokurátora

vo

veci

nedostatkov

v postupe

a opatrení

zástupkyne

primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia poverenia
zo dňa 11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
Upozornenie prokurátora Pd 282/15/4403-7 vo veci nedostatkov v postupe a opatrení
zástupkyne primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia
poverenia zo dňa 11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi
berie na vedami e
Upozornenie prokurátora Pd 282/15/4403-7 vo veci nedostatkov v postupe a opatrení
zástupkyne primátora Mesta Zlaté Moravce MVDr. Marty Balážovej pri vydaní odňatia
poverenia zo dňa 11.11.2015 adresovaného JUDr. Ing. Martinovi Cimrákovi

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 275/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 a
schvaľuje
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2016 na
dátumy 03. marca, 19. apríla, 12. mája, 23. júna (Prílepy), 22. septembra , 03. novembra
(Chyzerovce), 08. decembra

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 276/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.2.2016
Návrh na určenie záväzných ukazovateľov v schválenom Rozpočte Mesta Zlaté Moravce
na rok 2016 vrátane programov a podprogramov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa
17.2.2016
prerokovalo
návrh na určenie záväzných ukazovateľov v schválenom Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na
rok 2016 vrátane programov a podprogramov
schvaľuje
a) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné
a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur na
opravy a údržbu v mestskej časti Prílepy
b) záväzný ukazovateľ v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy 0111 Výkonné
a zákonodarné orgány na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 5.000 eur na
opravy a údržbu v mestskej časti Chyzerovce

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 277/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Informácia o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
informáciu o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice
berie na v edomie
informáciu o stave rokovaní s investormi do mestskej nemocnice

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 278/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňuj úcich sa na obradoch ZPOZ
schvaľuje
Mgr. Zuzanu Hudecovú Molnárovú ako účinkujúcu zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 279/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a TREi Real Estate Zlaté Moravce
s.r.o. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba
„Obchodná galéria - Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka")

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, I ČO: 00 308 676 a medzi TREI Real
Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604 na
základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015
v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky obchodná galéria a kanalizačnej prípojky
obchodná galéria k stavbe „Obchodná galéria - Zlaté Moravce". Predmetnou Zmluvou
o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho
oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho
oprávneného z vecných bremien TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu uzatvorenej
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244119386/2015 a na
základe skutočnosti, že budúcim investorom a majiteľom Vendo Parku bude spoločnosť TREI
Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604,
schvaľuje
Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom
Robotnícka 6, 974 O1 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce so
sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi TREI Real Estate Zlaté
Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604 na základe Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 v súvislosti
s výstavbou vodovodnej prípojky obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria
k stavbe „Obchodná galéria - Zlaté Moravce". Predmetnou Zmluvou o prevode práv a
povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho oprávneného
z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho oprávneného
z vecných bremien TREI Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/19386/2015 a na základe
skutočnosti, že budúcim investorom a majiteľom Vendo Parku bude spoločnosť TREI Real
Estate Zlaté Moravce s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46507604,
splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a povinností
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv
a povinností.
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 280/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Západoslovenská
Distribučná,a.s.(„Zlaté Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV")

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako
oprávneným na elektrické zariadenia a rozvody v súvislosti s ukončením stavby „Zlaté
Moravce Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV" a vo veci súhlasu so zriadením vecného
bremena na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Č ulenova 6, Bratislava, , za jednorazovú odplatu vo výške 10,- € za 1 m2 výmery zameraného
vecného bremena geometrickým plánom č. 738/2014 zo dňa 03.12.2014 vyhotoviteľa GEA
s.r.o„ Janka Kráľa 33, Nitra, o výmere 58 m2, t.j. celkom vo výške 580,-€ v prospech Mesta
Zlaté Moravce,
schvaluje
Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518
ako oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej po ukončení
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce
Chyzerovce, zahustenie TS, rek. NNV" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena na
dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- € za 1 m2 výmery zameraného vecného
bremena geometrickým plánom č. 738/2014 zo dňa 03.12.2014 vyhotoviteľa GEA s.r.o.,
Janka Kráľa 33, Nitra, o výmere 58 m2, t.j. celkom vo výške 580,-€ v prospech Mesta Zlaté
Moravce.
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinného ako vlastníka
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v písm. a) a b ).
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení
podľa
§ 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo
elektroenergetických zariadení.
Zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 537/1 o výmere 7825 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
ukl a dá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Zmluvy o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného: 15/631/Ll3.1004.06.0001/VB,

splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení
vecného bremena ev. č. oprávneného: 15/631/Ll3.1004.06.0001/VB.

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 281/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.20 16
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien - Západoslovenská
Distribučná, a.s. („NA_ Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS")

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.20 16
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518
ako oprávneným v súvislosti s ukončením stavby stavebných objektov elektroenergetických
zariadení distribučnej sústavy, vrátane transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení
a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „NA_
Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške 1 1.500,- € na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518
ako oprávneným uzatváranej z dôvodu ukončenia výstavby elektroenergetických stavieb
a zariadení v súvislosti so stavbou „NA_Zlaté Moravce, Dlhá, NNK, VNK, TS" a vo veci
súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške 1 1.500,- € na základe znaleckého posudku
v prospech mesta Zlaté Moravce.
Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na
zaťažených nehnuteľnostiach:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti
a činností uvedených v písm. a) a b).
Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa
§ 43 zákona č. 251/20 12 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických
zariadení.
Zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré sa
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísané
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „E" číslo 560 1 o výmere 15678 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5591 o výmere 6651 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5592 o výmere 6 144 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená sú zriadené na dobu neurčitú.

ukl a dá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
vecných bremien
Zmluvy o o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 15/710/Ll3.1004.13.0004/VB
splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o o zriadení
vecných bremien, ev. č. oprávneného: 15/710/L13.1004.13.0004/VB

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 282/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby podzemných čerpacích staníc
ČS2 a ČS3)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce
ako povinného z vecných bremien a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc.
Ing. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom členom predstavenstva, ako oprávneného z vecných bremien, pričom predmetom tejto dohody
je bezodplatné zrušenie vecných bremien zapísaných pod číslom vkladu V 415/11 zo dňa
13.07.2011, z dôvodu zmien vodnej stavby, ktoré vyplynuli v priebehu realizácie výstavby
Č S2 a ČS3
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecných bremien, ktoré boli zriadené v katastri
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecných bremien - Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc v k. ú. Zlaté Moravce nasledovne:
a, zrušenie vecného bremena zapísaného v L V č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu
stanicu ČS2 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej
"
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „ C číslo 2792/4 o výmere 20 m2 v kultúre
ostatné plochy, vyznačenej v GP č. 27/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4,
Nitra, IČO: 36519090 dňa 27.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.
2896/Ne-l4/201 1;
b, zrušenie vecného bremena zapísaného v L V č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu
stanicu ČS3 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej
"
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „ C číslo 3164/84 o výmere 20 m2 v kultúre orná
pôda, vyznačenej v GP č. 28/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO:
36519090 dňa 28.09.2010, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne14/2011,
schvaľuje
Dohodu o zrušení vecných bremien č. 7286114-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce ako
povinnom z vecných bremien a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing.
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom
predstavenstva, ako oprávnenom z vecných bremien, pričom predmetom tejto dohody je
bezodplatné zrušenie vecných bremien zapísaných pod číslom vkladu V 415/11 zo dňa
13.07.2011, z dôvodu zmien vodnej stavby, ktoré vyplynuli v priebehu realizácie výstavby
ČS2 a ČS3.
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecných bremien, ktoré boli zriadené v katastri
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecných bremien - Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc v k. ú. Zlaté Moravce nasledovne:
a, zrušenie vecného bremena zapísaného v L V č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu
stanicu ČS2 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej

prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C" číslo 2792/4 o výmere 20 m2 v kultúre
ostatné plochy, vyznačenej v GP č. 27/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4,
Nitra, IČO: 365 19090 dňa 27.09.20 10, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.
2896/Ne-14/2011;
b,
zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo
oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu
stanicu ČS3 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej
prevádzkovanie na pozemku parcele registra „C" číslo 3164/84 o výmere 20 m2 v kultúre orná
pôda, vyznačenej v GP č. 28/2010 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO:
36519090 dňa 28.09.201 O, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2896/Ne14/2011,
ukl a dá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Dohody o zrušení
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Dohody o zrušení vecných bremien č. 7286/ 14-Ne/2016 na podpis
splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dohody o zrušení vecných bremien
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Dohody o zrušení
vecných bremien č. 7286/14-Ne/2016.
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 283/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016 so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových podzemných
čerpacích staníc ČS2 a ČS3)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 7288114-Ne/2016 v súvislosti s novým
umiestnením podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3 pri výstavbe kanalizácie na uliciach
Hájovej a Potočnej v meste Zlaté Moravce.
Vecné bremená budú zriadené v prospech oprávneného z vecných bremien
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc ČS2
a ČS3 v k. ú. Zlaté Moravce na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích stavieb ČS2
a ČS3 nasledovne:
a, zapísať vecné bremeno v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu stanicu ČS2 a povinnosť
povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti
pozemku - na časti parcely KN registra „E" číslo 4435, trvalé trávne porasty o celkovej
výmere 1226 m2 - ako diel č. 2 o výmere 4 m2 a na časti parcely KN registra „E" číslo 5658/3,
ostatné plochy o celkovej výmere 738 m2 - ako diel č. 1 o výmere 2 m2, t.j. na ploche 6 m2,
označenej v GP č. 140/2015 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO:
36519090 dňa 16.11.2015;
b, zapísať vecné bremeno v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu stanicu ČS3 a povinnosť
povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti
pozemku - , t.j. na časti parcely KN registra „C'' číslo 316411, ostatné plochy o celkovej
výmere 3516 m2 - ako diel č. 1 o výmere 6 m2 , vyznačenej v GP č. č. 141/2015 zo dňa
16.11.2015 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, I ČO: 36519090 dňa
16.11.2015.
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetná vodná stavba je
vybudovaná vo verejnom záujme,
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 7288114-Ne/2016 medzi Mestom Zlaté Moravce ako
povinným z vecného bremena a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ako
oprávneným z vecného bremena v súvislosti s novým umiestnením podzemných čerpacích
staníc ČS2 a ČS3 pri výstavbe kanalizácie na uliciach Hájovej a Potočnej v meste Zlaté
Moravce.
Vecné bremená budú zriadené v prospech oprávneného z vecných bremien
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stavebníka podzemných čerpacích staníc ČS2
a ČS3 v k. ú. Zlaté Moravce na dobu určitú počas životnosti stavieb čerpacích stavieb ČS2
a ČS3 nasledovne:
a, vecné bremeno v LV č. 5417 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného bremena
vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu stanicu ČS2 a povinnosť povinného
z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti pozemku na časti parcely KN registra „E" číslo 4435, trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1226 m2
- ako diel č. 2 o výmere 4 m2 a na časti parcely KN registra „E" číslo 5658/3, ostatné plochy
o celkovej výmere 738 m2 - ako diel č. 1 o výmere 2 m2, t.j. na ploche 6 m2, označenej v GP

č. 140/2015 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa
16.11.2015;
b, vecné bremeno v LV č. 3453 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z vecného
bremena vybudovať a prevádzkovať podzemnú stavbu - čerpaciu stanicu ČS3 a povinnosť
povinného z vecného bremena trpieť postavenú čerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na časti
pozemku - , t.j. na časti parcely KN registra „C" číslo 31641 1, ostatné plochy o celkovej
výmere 35 16 m2 - ako diel č. 1 o výmere 6 m2 , vyznačenej v GP č. č. 141/2015 zo dňa
16.11.20 15 vyhotoveným Geocentrum, s.r.o., J.Vuruma 4, Nitra, IČO: 36519090 dňa
16.11.2015.
Vecné bremená budú zriadené bezodplatne vzhľadom k tomu, že predmetná vodná stavba je
vybudovaná vo verejnom záujme,
ukl a dá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie Zmluvy o zriadení
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 72881 14-Ne/2016 na podpis
splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení
vecných bremien č. 7288/14-Ne/2016.
V Zlatých Moravciach dňa 17.02.20 16
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 284/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.20 16
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s.(„NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS,
VNK")

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí konanom dňa
17.02.20 16
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava za účelom
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce,
Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien na dobu
neurčitú, odplatne za sumy dohodnuté oboma zmluvnými stranami vo výške 9,- € za 1 m2
výmery vecných bremien na pozemkoch v zastavanom území obce a vo výške 1,20 € za 1 m2
výmery vecných bremien na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
schvaluje
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
ako budúci� povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, ICO: 363615 18 ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto
uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení
v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK" a vo veci
súhlasu so zriadením vecných bremien na dobu neurčitú, odplatne za sumy dohodnuté oboma
zmluvnými stranami vo výške 9,- € za 1 m2 výmery vecných bremien na pozemkoch
v zastavanom území obce a vo výške 1,20 € za 1 m2 výmery vecných bremien na pozemkoch
mimo zastavaného územia obce v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava.
Budúci povinný j e povinný uzavrieť do 15 (pätnástich) pracovných dní po schválení vecného
bremena mestským zastupiteľstvom na základe písomnej výzvy budúceho oprávneného
doručenej budúcemu povinnému zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude
zriadenie vecných bremien in personam, spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako
vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených
nehnuteľnostiach:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti
a činností uvedených v písm. a) a b).
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení
podľa § 43 zákona č. 25112012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo
elektroenergetických zariadení.
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce
a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce,
zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „E" číslo 5668/1 o výmere 340 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5408/1 o výmere 635 m 2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5408/2 o výmere 1549 m2 , druh pozemku ostatné plochy

parcela KN registra „E" číslo 5413/2 o výmere 2050 m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 5412/2 o výmere 1735 m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 541111 o výmere 983 m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 5410/1 o výmere 21 O m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 5400/1 o výmere 637 m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 5699/2 o výmere 2156 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5397 o výmere 74 m2, druh pozemku vodné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5394 o výmere 934 m2, druh pozemku orná pôda
parcela KN registra „E" číslo 5473 o výmere 2lm2, druh pozemku zastavané plochy a nádv.
parcela KN registra „E" číslo 459/2 o výmere 27 m2, druh pozemku záhrady
parcela KN registra „E" číslo 5669 o výmere 531 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5398 o výmere 356 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
parcela KN registra „E" číslo 5670/2 o výmere 1030 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5601 o výmere 15678 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 233 o výmere 132 m2 , druh pozemku zast. plochy a nádvoria
parcela KN registra „E" číslo 232 o výmere 56 m2, druh pozemku záhrady
"
parcela KN registra „E číslo 231 o výmere 17 m2, druh pozemku záhrady
parcela KN registra „E" číslo 230 o výmere 65 m2, druh pozemku vinice
parcela KN registra „E" číslo 5594 o výmere 7047 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5599 o výmere 1552 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5639/2 o výmere 1080 m2, druh pozemku ostatné plochy
parcela KN registra „E" číslo 5638 o výmere 2000 m2, druh pozemku ostatné plochy
a zapísané v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „C" číslo 3460/37 o výmere 16251 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „C" číslo 3460/38 o výmere 2868 m2, druh pozemku zast. plochy a nád.
- parcela KN registra „C" číslo 464/6 o výmere 526 m2, druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „C" číslo 3468/1 o výmere 4916 m2, druh pozemku zast. plochy a nád.
- parcela KN registra „C'' číslo 3470/27 o výmere 3060 m2, druh pozemku zast. plochy a nád.
- parcela KN registra „C" číslo 233/1 o výmere 4572 m2, druh pozemku záhrady
a zapísané v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „C" číslo 130/1 o výmere 1211 m2, druh pozemku zast. plochy a nád.
- parcela KN registra „C" číslo 130/2 o výmere 74 m2, druh pozemku zast. plochy a nád.
a zapísané v liste vlastníctva č. 7037 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 5395 o výmere 177 m2, druh pozemku ostatné plochy.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa
priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho
oprávneného: 16/74/Ll 3.1058.15.0001/ZBZ_VB
-

splnomocňuje
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného:
16/74/L13.1058.15.0001/ZBZ VB

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 285/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Informácia

o zmene

sekretára

komisie

sociálnej,

zdravotnej

a bytovej

a zmenu

sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových
aktivít

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa
17.02.2016
prerokovalo
informáciu o zmene sekretára komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a zmenu sekretára
komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít
berie na vedomie
a) informáciu o zmene sekretára komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, kde Ing.
Daniela Bielika nahrádza Erika Babocká
b) informáciu o zmene sekretára komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu
a voľnočasových aktivít ktorú počas PN Mgr. Kataríny Nociarovej bude zastupovať
PaedDr. Milan Širuček

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.20 16
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 286/2016

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.20 16
Návrh

na

vypracovanie

nového

Rokovacieho poriadku

Mestského

zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku
Výboru mestských častí

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa
17.02.2016
prerokovalo
Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí
ukladá
prednostovi mestského úradu pripraviť a predložiť do najbližšieho mestského zastupiteľstva
a) návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
b) návrh nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach
c) Návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí

V Zlatých Moravciach, dňa 17.02.2016
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

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

Zástupca primátora mesta Zlaté Moravce MVDr. Marta Balážová využíva právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a nepodpisuje Uznesenie č. 286/2016, čím
pozastavuje výkon Uznesenia č. 286/2016
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016

a to z dôvodu, že toto uznesenie odporuje zákonu č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov z nasledovného dôvodu:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach uznesením č. 286/2016 z 13. zasadnutia
konaného dňa 17.02.2016 uložilo povinnosť prednostovi Mestského úradu v Zlatých
Moravciach pripraviť a predložiť do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva:
a) návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,
b) návrh nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach,
c) návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí.
Prednosta MÚ vykonáva svoju funkciu v pracovnom pomere, t.j. je zamestnancom
mesta. Zodpovednosť prednostu MÚ je založená výlučne voči primátorovi mesta.
Mestské zastupiteľstvo nemôže vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa prednostu
mestského úradu s rovnakou právomocou, resp. delegovať na seba oprávnenia primátora riadiť prácu prednostu mestského úradu, prácu mestského úradu a ukladať im akékoľvek
povinnosti.
Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva
a primátora, nie je však výkonným orgánom zastupiteľstva.
Vzhľadom na uvedené právne skutočnosti zástupca primátora využil svoje právo
uznesenie č. 286/2016 nepodpísať z dôvodu, že je v rozpore s platným a účinným zákonom
o obecnom zriadení.

V Zlatých Moravciach dňa 24.02.2016
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Uznesenie č. 287/2016

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.02.2016
Návrh na odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala
Kukučku z radov odborníkov a menovanie Mgr. Miroslava

Ďuráčeka

za člena komisie

dopravy a správy miestnych komunikácií z radov odborníkov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konaného dňa
17.02.2016
prerokovalo
návrh na odvolanie člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií Michala
Kukučku z radov odborníkov na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 29. 02. 2016
a menovanie Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych
komunikácií z radov odborníkov,
me nuje
Mgr. Miroslava Ďuráčeka za člena komisie dopravy a správy miestnych komunikácií z radov
odborníkov.

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.20 16
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