Uznesenie č. 120/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Vierka Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice z 3.mimoriadneho zasadnutia MZ
zo dňa 28.06.2007.

V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 121/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Určenie overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
volí
overovateľov zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 28.06.2007: poslanca
Rumanka, poslanca Bátoru a poslanca Valkoviča .

V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 122/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
predsedu návrhovej komisie: poslankyňu Vicianovú,
členov návrhovej komisie : poslanca Škvareninu a poslanca Chládeka.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 123/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č.2.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č.2 a
A) s ch v a ľ u j e
Územný plán mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 2,
B) u z n á š a s a
Na všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce číslo: 2/2007 z 28.6.2007 o vyhlásení
záväzných častí Územného plánu mesta Zlaté Moravce – zmeny a doplnky č. 2.

V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 124/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na prehodnotenie uznesenia MZ č. 118/2007 zo dňa 28.05.2007.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na prehodnotenie uznesenia MZ č. 118/2007 zo dňa 28.05.2007 a
s ch v a ľ u j e
predaj parcely registra „C“ č. 3407/21 podľa geometrického plánu č. 221-053/07
vypracovaného Geodéziou Bratislava, a. s. v kultúre „ostatné plochy“ o výmere 1000 m2
v prospech kupujúceho Sobek, s.r.o., so sídlom Kňažická 11, 951 97 Žitavany, IČO:
35 962 062 za dohodnutú kúpnu cenu 1000 Sk/m2. S tým, že získané finančné prostriedky
budú poukázané do Správy športových zariadení pre účely rekonštrukcie kúpaliska. Do
zmluvy je potrebné zahrnúť podmienky kompenzácií zo strany firmy Sobek, s.r.o., schválené:
6 rokov zľava 50 % pre mladú generáciu do 15 rokov a zľava 30% pre občanov Zlatých
Moraviec s preukazom ZŤP.

V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 127/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkových organizácie mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Službyt Zlaté Moravce, m. p.
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.

V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 128/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácii mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
m. p.
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 129/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Správa športových zariadení, m. p. Zlaté
Moravce
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 130/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Technické služby mesta Zlaté Moravce,
m. p.
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 131/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 132/2007
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. júna 2007
___________________________________________________________________________
Návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na schválenie hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2006 a
A) s c h v a ľ u j e
Celoročné hospodárenie príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko, m. p. Zlaté
Moravce
za rok 2006 bez výhrad,
B) b e r i e n a v e d o m i e
Predložené správy audítora k ročnej závierke príspevkových organizácii mesta za rok 2006
a informácie o vysporiadaní dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
V Zlatých Moravciach, dňa 02.07.2007

Ing. Marián Zuzčák
prednosta mestského úradu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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111i111oriadndio zasadnutia Mestského z11. stupiteľstva v Zlat)'ch Moravciach
konaného dňa 2•1. septembra 2008

Vol'ba ní1vľhovcj komisie.
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primátorka mesta

2'.a spnívnosl':

Ing. Miroshtv Šlo${1r
prednosta m�stského úrndu

\lzn esen ie é. 30312008

'· 31. riadneho zasadnu1ia :'vles1ského 1.as1upi1eľsLva

v

71a1ých Mnravciach

kona11ého dňa 24. septcmbrJ 2008

Uľčcnic zapisov:iteľky.
Ml!�l�ké ·1,a�1upi1cľs1vo
prerokoval o

1111

31. rinclnom zasatim11í :-.1z konanom d1ia 24.0'J.200R

urtcni.: zopiso1•;.itcľky a

(1

r r

;e

11 t1

v e ti o JJ1 i e,

?.c Viera VaiiovÁ hola určcna 7a zapisovutcľku zilp1s111ce 1. J 1. riadneho zasadnuli:.i Mi'
24.09.200 R,

V /.l:11)•ch Mornvcinch, cJľm 2�.0'J.2008

Ing. 'icrafina Ostrihoľ111vťi
primútorb mesta

L:a spr<hnosľ:

Ing iVlimslav Slosár
preunc.>sta mc,tskéhn úradu

(/ťt· rc,.1

;.o

dľia

ľz.ncsen ie (·. 30-112008

z

31 nadnd10 zasadnutia \k�tsl-.!ho zas1up11cľstva

konaného dria 2-1

1

Llatých

'eplembra 2008

�lnrm·ciach

llrčcnic overu\'atcľo,· t:iphnice.

Mcslské zas1up11cľst\'n na 11 nadnom 7A1s.1<111111i \II k11nanom dria 24 ()<) 200!1

/1 ť ť ť (1 " (J

I' ll

I"

111čcnii.: ovcnwa1d"l\' 1í1pisn1cc a

/J c.' r Í ('

IJ rJ

\' L'

tÍ O

/ti I l'

11rči.:11ii.: overovateľov 11\pisn 11.:c 131 rii1dnchll 1.1sadn1111a
RNl)r. Marinn;1 llr'11nru 11 p. pnslan�a J(J1Cla lonkn\lča

�IZ 1:0 d1\a 24 0'1 ..?.00l>:

p. pnsla1u::1

V /.la1ýd1 \.lnra\'ciad1, <lila 24 .0'1.2008

Ing. Scralina C >s11 ihrniov:'1
pri m:uorkn 1rn:sl<1

7<1 spr;"misl:

Ing. Mm1sh1ľ

Šlusar

prednosti• 111csJskéh11 úradu
--

(/((_'' f'<i-

1

z

Uznesenie č. 305/2008
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Voľba 11ávrhovcj komisie.
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---

Uznesenie�. Jl 0/2008

731. riaclneho :1as aúnu1ia Mcs1skéh11 :1,a�rnpi1el'slYa v Zlaiých :--1foravcim;h
konnneho dňa 24. septembra 2008

f\llcsLské 7�s1upi1eľstvo
preroko l'Olo

na J 1. riadnom wsadnuti MZ konnnom clr1a 24.09.20ľ)X

SLI Zla1e Moravce l�kajúrcj sa 1.111�11y íunkčného využitia úzcl llia
určcnélio na inclividualm1 by1ovu výstaľbu v 1111ravil1im: mcsla ll:né Moravce, 11:1 1!I.
ni1vrh

na

7111cnu ÚPN

l'rilcpskej,

par.č. IX5/I.

ch I' o ľ 11 j e
v súlade §J(1. ods. 1 11 §31. ods.1. /.ákonn č.50/1976 /.b. (siavcbný z:\ko11) pr�dloí..:ný návrh nu
:1.111cnu ľWI'\ �ľ1 /,lntť Mornv cc. m1 IJI J>rilcpski1. purc. ('. 185111 su mô'(i.: pou/.i ľ 1H1 výsL:JVlm
p.:11z1tm11 „;\long•· - vincúčclov;'i budol'a.

s

11/1/odá

sľil:idc s §.lO, ods.4 d1k n11u č.50/1976 /.b. (slmebný zňkon) organu úz<:n1111:hu pl:inovanb.
Mestu /.laié Mora vce:, :1.abi.:zpc:čiť pros1rcclnictvo111 svojho výkonného orgánu fVlsľ l f.ktlc
MPravc.: dopl 11Ľ11 ic lJl'N SlÍ 7..lm� Mnraľcc ci horcm•ccknú .1.111c11u pri jej m1jhJi,;.�c.i rcvf/.ii.

v

rc::;p.

úprave.

V Zlm ých Moravciach,

d1ia

2·1.09.2008

Ing. Seraf1na Ostrihoňová
primátorka mesta

7.a spráľnnsľ:

Ing. Mi nisl a " .Šlos<\r
prcdnusla mcslsk�ho úrodu

Uznesenie č.. 311/2008

'L.

31. riudneho a1sadnutia Mestského znstupitcl"siva ,. Zlatých :vloravciach
konaného dila JJ. scplt'.mbra 2008

1Vlcs1ské 4aslt1[litcľstvo na 31. rindnom zasadnutí tvil kon�nom diia 24.09.2008

k o 1• 11 f o
mivril nn z.menu ľ l P N Sľl Zlate illoravcc t)'kajúci S<11mc11y

p

rero

funkčného využitia úzcmin

urfrnčho 11a individualnu byto,·u vystavbu. Jedná sa o lokalitu v intraviláne 111csla 7.laté

11:iiv<111)' ako
pare. é. 4-100 prc1<1vil 7auic111 v tcito
opravu cestných 11Hllnrových v ozidie l - ľiacúčclnv;í hutloľa.

�1ornvm:. na ul. Fl. S. Timravy. po1.emok pare. č..1-100. ktorý je I' s í1časn osti

z.óhroda súkromných vlastnikov.
lnlrnli1e siava1· .�crvis nn
,f

ch ľ II /'II Í 1!

l\hji tcl
t

'

pozemku

v súlade §30, ods. I a §31, ods. I . .t.:ikona č.50/1976 Ih. (stnvcbný 1.(1kon) n�1vrl111a 1.1nc1111

ľll'N Sľl Zluté Monivce.

Pozemok p11rc. č. 4400. sa môže pou7.iť nu výstavbu scrviou 1111

1)pravu cestných motorových voz1tllc

viact1čclovii hudo\'a.

II k I (/ "ti

v .�ľilnde s §30. ods.4 :t.ókonn č.50!1976 7.b. (slawbn)• zákon) org{mu (1zem11�ho pl:'111ova111a,
Mcs111 Zlat..: Moruvcc. �nbczpcčit" prosll'cdníc1vom svojho výku11ného llľgánu - M�ľ! Z.lat�

Moraw.:

d 1p lncnk
t

resp. lipravc.

ľ•PN Sľl 7.laté !\ loravcc: o horeuvedenú zmenu pri jej naj biižkj

rcví1.ii.

V Zla!\1ch Moravci ach. diía 24.09.2008

'1
'

1ng. Se ra fína Ostrihoŕ1ová

7.a spnlrnosľ.

primátorka mesia

Lng. Miroslav Šlo�úr
pred1w�1n m.:stsk.:lw (1radu
--

(j/t�'(d'

l

Uu1esenie č. . 312/20118
z 31. riadneho Y..asa<lnuua Mestskéh() zastupncľstva v Zlatých Moravciach
konnneho dňa 24. septembra 2008

1vkstské :ws1upitcľsl\'O na 31. riadnom znsadnuti ML konanom dňa 24.09.1008

,, ľ('l'llk

()

"(l/IJ

nnvrh na zmenu

ľJPN SlJ Zlaté

Mora vet: 1)-kllJLICi sa zmeny ľunkčn..!ho vyu7iti�1 ľ1'lc111ia

urtc.:néhn 11a hro111adni1 bytovú vystt1\'bu. Jcdncii sa o lokalitu
llilt1r:1vcc. pozemky pare.
�ókror1111y111
v
S
v

vlustnilwv.

v intraviláne 111cstr1

Zlate

c.569. p.t. 570. p.é. 5 71, ktoré sú v súča.�nosti u'l.ivam: ako z(tl1n1dy
par_ č. 569. p.č. 570, p.č. 571 prc�j�vil ·1.álljcm

Majiteľ poz<:mkov

11.:jto loknli1c 'luvaľ skladnví1 halu.
c/J

\'II

/' llJ

{'

,,í1laú,; §10. ods. I

ľll'N

:i

§31, ods 1, 1áJ..011a č.5011 '>76 Zb (stuvcbn)· ztlkon) 11úvrl1 na 'llllcnu
569, p č. 570, p.č. 571 sn miižu pou/.iľ na vyslavbu

::>ľr 7,lnté Mornvce. Pozemky pare. č

skl:tdovcj haly
11k/11dú

v sľ1btlĽ §30. ucls.4 z;ikona č.5011976 Zb. (stavebný dtkon) org:inu (1zcrnného phi11ova11i:1,
Mcs1u /'hne Moravce. Z:lbczpcčiť pros1rcd11íc11:c1111 svojho vykonuťho orgánu
Morave.: doplllt:ilic ľlPN Sľl Zla1� Moravce: o
resp. ii pr�ll'e

V Zlatých Moravciach, d1in

Msl J í'.laLť

horcuvcdcnÍl zmenu pri jej m�jbližšcj rcvL<:ii.

24.09.2008

Ing. Serafina Ostrihotiov!i
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Mirosl�v Šlosár
pn:dm>fitn mestského ltra\111

7

31

m1dneho

t 10l'<l'11 ie i'. J13noos

1s1up11eľ-;tva
za.<a<.lnuua ;\kstskčho 1
...

'

Llatých \loravc1ach

k1•n<uto.!ho thia ::!:-1. scptc:mbra 2008

l'vkslsk � 111�1 upiIeľstvo nn 3 1 . nad nom 111.�adnuti l\IZ konanom d1ía 2 4.()CJ.?fl()X

/1 ľ C' ľ II k IJ \'II /II
Ntiv1 h n:i 7111c1111 ÚPN

SÚ Zim.: 1\ loraľcc

ty�:11uci sa zmt:ny lunk�11ého vy1ri,iti:i ú1.cn1i11

11rčc110hn :iko rezerva na rn7siľOľamc spoľ11l\'Čho areitl u. .Jedná sa

c•

lob1i lll v i 111raviIiine

ll\CSlil /.lat� :vloravcc. po7.cmkr pare. C:islo 11-1-1. p č D68. p.č.3371. r c;, 117ll 1' p.i:. 117112.
ktoré �ú v súča�lll'SIÍ lľ/ivané ako .1:\l1ra1la sukrumných ľlaslniko\·. i\ la11tcl l..1 p111c111ku pmc.

č 11•14 prquvila 1ílu3cm v tejto lol..ll1tc sl,l\ ať rndmn) dom
\

111 ľ II (II/ <'

\ \ILlmlc §10. ods 1 a §11. ods 1. 1al.on.1 c 50 197ó /.b. (stan:hn} 1akon) 11/1\ rh na 1111cnu

1.1'1\

<;fl

1h11nu
11k/11.tú

v sľ1l:ulĽ s

/late 11
loravc..:. l'ozcmok pare. č. 33-14. sa mi>:i-.c poui.1ť na \•ysta\'hll ro1linnchn

�10.

ods.'1 zákona(: �01)'176 /.h. (sl,1\chny 1ákon) orgd11u ú1.:n111'1110 pl.1' 11nvani:1,

l\lk�1L1 Zl111c Mora\Cc. zabĽzpcčiľ pm>lrcdnklvom S\Ojho v ýkonnchn nrg,11111
Moruvcc tlopl11cnic
l'ĽHI'· ľipr:1vc.

ÚPN Sľl

/.late l\loravc.: o horcuvedcn(i

111 1c11u

l'vl,ľJ /.l:11č

pn jcJ 11njhlii.�cj revízii,

V Zlatých )l1oravciach. <.Iňa 2-1.09 :!008

l'

'

Ing. Serafína Oslrih111iov:·1

'/

.
,
.
�.

�'

�
)J/
/
„_ - -

•

•

ie.,:

/,, spr.1rnosľ:

primátorka mesta

1ng. tvhro,luv Slos(11
preúnt1sla 1nc'l'kéh11 ún1du
-

1 31

l 70C\Cllic Í:. 314/2008

riadnl'ho ;:asadnnlla i\lcs1skéh111a.-.1up11eľsl\-:1 ,. Zlalých �lvrmcaach
konan.:ho dri a �4. sqitcmbra 2008

IVksl.�k� 1.astupitcľslrn na 31. nadnom
11kl11dú

1asndnn1i \ll konanom dňa 24.09.2001!

l'rcd11os1nvi Ing. Mimslavvvi Šlnsúrovi pripuavaľ >lannviskä overovm.:ľov 1.�qlis11ic.: 11d

>.:11lcmhra '.]007 do scplcmbrn �008

V /J111yd1 j\1oravciach. 1.hia

�4.0IJ.�008

\

Ing. Ser:illna Ostrilaoalova
primáturl.a 111<:,la

/.a spriÍrnosľ

Ing. 1\ hrosh11 Šltisľar

pretlnosl<1 mcstskcho im1J11
,..-.

,jl.(c lrr l

Uznesenie č. 315/2008

'l.

31. r adneho zasadnuua l\lestskčho za:smpitĽľStľa'
i

Mcs1ské zastupitc.:ľstvo na 31

prernko""'"
návrh na zmenu

ZlaLých Moraľciach

konaného d1ia 2-1. se ptemb ra 2008

v

nadnom zasadm1ti Ml konanom dria 24.09.2008

zlol.eni Konusie dopravy

a

:vton.ivciach a

sprúvy mest�kých komunildcii prr ľvll'. v 7.1.

A) odr11/ú1•"
p.

VIAdirnrru Kurnca. bytom Dlha 86. nat.! l\lornvcc.

//} l'O/Í

p. Midi:.ilu /\dnmca. bytom �
I.

V llatých

Podjavorinskej 82. /.Jaté Morm·cc.

ivtoravcrnch. dil� 24.09.2008

'
'

1

l
-'�,

_,

1
'

··'-'·.

rf( I

Ing. Sernílna OsLrihoňovú

1 J/
-,_;/

primátork.1 mesta

...__ ___.,,..

Za správnosť:

Ing. Mirosl<1v Šlnsúr
prc.:dnostu mcslskéhn

lirnchr

'J 1,

ll1.nc>ľnic č. J 16/2008

ľiadnl'hfl zasnd11u11a i\kstského zastupiteľstva\' Zlatých lvlnrn\'ciai:h
konaného dria 2.J. septembra 2008

Mcstsk.: 1.astupit.:l\t\'n na � 1. riadnom za,1J11u11 :'\IZ konanom dňa :?-i.09 :?OOS
f'ľt'ľllkll ľ(I /()
ohmcd:1cnic \ ystúpi:nia nhčaOO\' na \
1cs11;k)ch 1astup11eľstv:ich maxirn:ilnc 5
\

,-/1 ľ 11 f II j ľ

1rnn1
it a

ohmcd1emi: \rstúpema nhčanm na i\kstsk�ch zastupitcľ�t,-;ich maximalnc 5 m111i11.

v í'h11ýd1 rv1on11 ciucll. dr)a 2-1 ()•) 2008

1
Jng Serafina Os1ril11111ovú
primátorka mt!sla

/,;i sprn,·nosľ

Ing. Mi ros lav Šlosar

pn:dnosta 111cshkéh11 lirwlu
..---

Umc,cnie č. 317noos

-; 11. riadneho zus;iclnutla f\lcstského zastupncľstva

\'

Zlatych Moravciach

kunancho 1.rna 2.\ '..:pt.:rnbra WOS

Mestské ,-..-tupiti:ľst\o na
p r <' r o k o 1• " I u

11

riadnom 1,asadnu1i \I/ konanom d1ia 24.llfJ.'.!OOX

n<1Hh mwcli1<kic c 1 \'í'l' i: (, ::!UO'i u miestnom poplatku 1a komunálne o<lp.1cly

stavebné odpad) na u1crnl rnc,t:i /late l\lora\ct: s účinnosťou od 01.01.2009 a
" = 11 IÍ � (/

\"

na novd11Jcii

�

1

\'/.N ť: I> �00�

o

dmhné

o n111::�1nom popl;itku 1a knmunalnc odpad} n drolmé

•il:m.:hné 11Jpady 11;1 u1.:mi mc,1a /l.uc \lora\cc s u�1m1osľou nd O1.01 200fJ

--

/.:.1 10·
, 11 �·''?
r/ 1
�.,.J
' .l;ú
.
,'
�

1

Qs1

.

Ing.. ')erafina Ostnho1fov:i
primámrka mc�la

/a spni\'nosľ-

Ing lvliroslav Sl<>sí\1
prcd11os1a mc.sl�k6li11 (1rnth1
-

Uznesenie č. 318/2008

z 31. riadneho zasadnutia Mesiskeho zas1upi1eľstva v 7.latých Moravciach
konao.:ho dtia 24. septembra 2008

Mestské 7.aslupilcľsn'o na

11 r � r o k o v a Io

návrh prflob č.; D 1

o

11. riadnom

zasadnutí MZ kommom dňa 24.09.2008

D2 k dodaiku č.: 1 o doplatku kompenzácie k 7.111luvc o poskyu111tí

linancných prostri�dkov č. 07/2004/GOS so zmenou ličelu nn rekonšlrukciu Dlhej ul icc
s('

"

"ti

/' 11f ť

a

pri loby č.: D 1 a D2 k dodatku č.: 1 o dopla1ku kompenzácie k Zmluve o po�ky111111 I lim1111::ných
pro�tricdkov é. 07/'.!004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu Dlhej ulice.

V ZJ111ých Morovcioch. i.lň� 2'1.09.200$

Ing. Serafina Ostril101iová
pnmátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslnv Šl11sár
prednosta rncstského liraJu

--· ·
r;
1 I ,( C

íq l

1: 31.

l1:newnic č. 31911008

nadncho 7.asai.lnutia i'-lc,tskC:ho za5tupncľ�trn \ Zlatých ;-1ora\ct:1d1
konancho di1a :!.J 'cp1embra :!008

\,kstsk� 1astupitcľst\'n na 1 f riadnom zas.1d11u1i tl-17 knnannm d1ia 2.J 09 2008

11

r ,. r „ k o 1· 11

/o

Núv1 h 1111 prcnišcme 7.astupllcľst\ a, ktlllc hudc pukračo,·ať hodo111 č.2<>"
.'l'h\'t1/'1 1 i < '
p1«l'11.�cnic ·1:istupi1d'st,·a. k1orc bude pnkračm'itľ hodom č.2ú.

V /l;11ych J\.11\ra\'ci:ich. df1a 2-1 OCJ :!OOX

Ing. Scralina Ostrihol1ov;'1
pri111átmkn mc�t.t

/a 'ľr.h 110sľ.

Ing. M1rosla\' Slosar

prcdnosl� mc�t,kého llrad11

,.--

ll7,11CSCl1iC Č. 320/2008

z

25. mimoriadneho zasadnutia Mestského :;mstupiteľstva v Zlatých Moravciach
konam:ho <l1ia 6. oklôbra 2008

l1rčc11ic zapisovntcľky.
Mcstsk0 zaslupitcľstvo v Zlatýcl1 Moravciach na 25. mimoriadnom zasadnutí MZ knnannm
dim 06.10.2008
/J r e r o k

o l' a

Io

určenie 'l.;1piwvaleľ.ky a
b CJ' j C

IJ ll

V C:' l/ O JJI Í e,

·7.o,; Vi.:ni Va1iov;'.1 bola určerní Z<l <:apisovatcľku 7.ápis11ice z 25. mimoriacl11cl10 za�adnu1i;1 MZ

zo d1ia 06.10.2008.

V Zlaiých Moravciach, tlňa 06.10.200R

Ing. SeraCína Ostriho1i<lVÚ
primátorka mesta

/.:i spr:ivnosť:

Ing. fVJ in•sl:iv Šlt1s(1r
prednos ta 111cstskch1' ľ1r:1d u

U:i;ne�cnie č. 32.L/2003
;: 25.

mimoriadneho ;w�adnuLia Mestského zash1pil.eľsLva v 7.lmých ľvlon1vcim;h
konaného d1ia 6. októbra 2008

f,; J'tcllie 1wcrovntd'nv zíipi�ni cc.
Mestské wstupiteľstvo v Zlatých Moravciach na
tlľiu 06. I 0.2008

25.

min1oriadno111 zasadnutí MZ kona110111

prerokoval o

11rfonic overovateľov ziipisnice a
h

e r

i

e

n a

ve

clo 111 i e

určenie overovateľov z<Ípisnice z 25. mimoriadneho zasadnutiu 1v1Z ;w Jlia 06.10.2008:
p. pnsla11kyľ1u PlrnrmDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca Ivana Hritza.

V Zlatých Moravciach, d1ia

06.1 0.2008

Ing. Serafína Ostriho!lová
primálorka me�ta

Za správuosľ:

·111g. lvlirnslav �;lt1sfu:
prednosta 111e�1shho úrad11

V„(c�:f"ŕ
l .
(;;-

i

t

U:wcsrnic č. 322/200R
z

poknifovani a 31. r i ad nebo zasadnutia Mestského zastupiteľstv a v Zl atýdi

kon�u1eho

dfot 08.

Mornvciach

októbra 2008

Určenie 1.aJľisovi1icl'ky.
Mestské zastllpi Leľstvo

na pokračovaní 3 1. riadneho zasacln11tia

MZ konanom dlt<'l 08.10.2()0X

p „ e r o k. o v c1 1 n

určenie zapisovntcľky a
h e r i ľ na v e ci o 1n i e.
·f..e Viera Va1íová bola určená za zapisovateľku zápisnice z pokračovania 31.

zasadnutia 1vl7. zo dňa

riadneho

08. l 0.200S.

Jng. Serafina O�trihoiíovil

primátori<a mesl a

.
.
Za spravnost :

iVliroslav Šlosúr
p rednosta mestského llradu
íng.

,,.....-,

/(

!. J Oŕ·r'L

Uznesenie�. 323/2003
z

pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupitcfstva v Zlatých Yforavcmch
konaného d1'ía 08. oktúhra 2008

L rčcnic overovateľov .t:ípisnicc.
Mcslské 'astupi1cľs1vo na pokračovani 31. riadneho .aisadnutia l'v17. konanom dtKt 08.10.2008
11rcroko1•alo
urtcni..: overovateľov zip
í isnicc a
/J , r i e
,

no

,.. e

cl o 1n i t�

11ľl:.:11i..: ov.::rovatcl'ov z;ípisnic<.: z pokračovimia J 1, rir11.li1cl10 zasadnutia iv1Z zo d1ia
OX. I Ci.200R: p. roslanca RN Dr. Mariana Bátoru a p. poslanca Jozefa Tonknviču.

V Zlalých :vtornvciach. diia

08. I 0 200&
.

�s-�..._
/ \� \
:

)���\ J\
\Eh/

'',� �/

Ing. Serafina Os1riho1iov;'1

«.
{ 'f.of· . ® .:,v .
"��··

Za správnosť:

primátorka mcsla

Ing. Miroslav Slos:ir
prednosta 111cs1skéh1} ľlr;1d11
---

(//ťC'/'7

t

Uznesenie č. 327/2008
z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ v Zlatých Moravciach
zo dňa 26.06.2001 – bod IV./10c, zo dňa 05.12.2001 – bod IV./4b, zo dňa 04.06.2001 –
bod IV./1, zo dňa 05.12.2001 – bod IV./4c, zo dňa 04.06.2001 – bod IV./1, zo dňa
26.06.2001 bod IV./10e, zo dňa 26.11.2002 – bod IV./1, zo dňa 26.06.2001 – bod IV./10f,
zo dňa 04.06.2001 – bod IV./1
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20.10.2008
prerokovalo
doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10c
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4b
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4c
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10e
zo dňa 26. 11. 2002 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10f
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
o dodatočný odpredaj pozemkov pod bytovými domami Bytového družstva v Zlatých
Moravciach nasledovne :
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kultúre zast. plocha,
pod bytovým domom na Ul. Nitrianskej č. or. 5 – 11, č. súp. 1868, pre :
Jozefa Uhrína, s pivnicou č. 13, v spoluvlastníkom podiele 2022/527608,
čo predstavuje výmeru 3,26 m2, za kúpnu cenu 9,80,– Sk,
Paulínu Zámečníkovú a manžela Milana Zámečníka
byt č. 5 na 2. podlaží s pivnicou č. 36, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40,– Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1101/36 o výmere 569 m2 v kultúre zast.
plochy,
pod bytovým domom na Ul. Hviezdoslavovej č. 66 – 70, č. súp. 1891 ,
pre Jána Černaya,
byt. č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 37, v spoluvlastníckom podiele 7322/346810,
čo predstavuje výmeru 12,01 m2, za kúpnu cenu 36,10 Sk,
Ladislava Bíru, a manž. Boženu Bírovú, s pivnicou č. 46, v spoluvlastníckom podiele
7322/346810,
čo predstavuje výmeru 12,01 m2, za kúpnu cenu 36,10 Sk.

odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1101/35 o výmere 574 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na Ul. Hviezdoslavovej č. 72 -76, č. súp. 1892, pre
Júliu Drahošovú, s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7322/346810, čo
predstavuje výmeru 12,11 m2, za kúpnu cenu 36,40 Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1133/7 o výmere 763 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na Ul. Obrancov mieru 2 – 8, č. súp. 3004, pre
Janu Škutovú, s pivnicou č. 25, v spoluvlastníckom podiele
7857/442600,
čo predstavuje výmeru 13,54 m2, za kúpnu cenu 40,70 Sk.
Alberta Chrena, rod. Chrena a manž. Máriu Chrenovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou
č. 53, v spoluvlastníckom podiele 6137/442600,
čo predstavuje výmeru 10,58 m2, za kúpnu cenu 31,80 Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plochy, parcela KN č.
1152/4 o výmere 394 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 1152/5 o výmere
594 m2
v kultúre zast. plochy, pod bytovým domom na UL. Brezovej 10 – 22, č. súp. 2004, pre
Máriu Holečkovú,
byt č. 3 na 2. podlaží s pivnicou č. 11, v spoluvlastníckom podiele 7785/774118,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
Denisu Kováčovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Juraja Jonisa, a manž. Adrianu Jonisovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 38, v
spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Evu Šimonovú,
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Viliama Rumanku, a manž. Ľudmila Rumanková,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 75, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Janu Partlovú,
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 98, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plochy,

pod bytovým domom na UL. Brezovej 2 - 8, č. súp. 2003, pre
Mariana Gduľu, a manž. Helenu Gduľovú, byt č. 13 na
7. podlaží s pivnicou č. 37, v spoluvlastníckom podiele
7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Líviu Danišovú, a manž. Branislava Daniša, byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 43, v
spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Ing. Jaroslavu Ďurišovú, a manž. Štefana Ďuriša, byt č. 8 na 4. podlaží s pivinicou č.
64, v spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Miroslava Sendlaia, a manž. Evu Sendlaiovú, byt č. 16 na 8. podlaží s pivnicou č. 48, v
spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. M. Benku č. 1 - 15, č. súp. 2037, pre
Milana Turčana, a manž. Máriu Turčanovú, byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 2, v
spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Dušana Gajdoša, a manž. Editu Gajdošovú,
byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Katarínu Valašíkovú, a manž. Valašíka Jána,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 30, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Juraja Šveca, a manž. Miroslavu Švecovú,
byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Štefánia Kunkelová,
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 57, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 m2 v kultúre zast. plochy a
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. 1. mája 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Ing. Miroslava Nízla, a Ing. Gabrielu Nízlovú,

byt č. 15 na 8. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele 9505/549940,
čo predstavuje výmeru 16,29 m2, za kúpnu cenu 48,90 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a
parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. Rovňanova č. 4 - 8, č. súp. 2019,
pre
Štefana Čaládika, a manž. Máriu Čaládikovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 6, v spoluvlastníckom podiele 4835/442384,
čo predstavuje výmeru 8,56 m2, za kúpnu cenu 25,70 Sk
Michala Fraňa, a manž. Alžbeta Fraňová,
byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
Máriu Šabovú,
byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 60, v spoluvlastníckom podiele 4835/442384,
čo predstavuje výmeru 8,56 m2, za kúpnu cenu 25,70 Sk
Dušana Chládeka,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10c
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4b
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4c
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10e
zo dňa 26. 11. 2002 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10f
zo dňa 04. 06. 2001 – bod IV./1
o dodatočný odpredaj pozemkov pod bytovými domami Bytového družstva v Zlatých
Moravciach nasledovne :
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1074/1 o výmere 851 m2 v kultúre zast. plocha,
pod bytovým domom na Ul. Nitrianskej č. or. 5 – 11, č. súp. 1868, pre :
Jozefa Uhrína, byt č. 10 na 4. podlaží s pivnicou č. 13, v spoluvlastníkom podiele
2022/527608,
čo predstavuje výmeru 3,26 m2, za kúpnu cenu 9,80,– Sk,
Paulínu Zámečníkovú, a manž. Milana Zámečníka, , byt č. 5 na 2. podlaží s pivnicou
č. 36, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,

čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40,– Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1101/36 o výmere 569 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na Ul. Hviezdoslavovej č. 66 – 70, č. súp. 1891, pre
Jána Černaya,
byt. č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 37, v spoluvlastníckom podiele 7322/346810,
čo predstavuje výmeru 12,01 m2, za kúpnu cenu 36,10 Sk,
Ladislava Bíru, a manž. Boženu Bírovú, bytom Zlaté Moravce, byt č. 12 na 6. podlaží s
pivnicou č. 46, v spoluvlastníckom podiele 7322/346810,
čo predstavuje výmeru 12,01 m2, za kúpnu cenu 36,10 Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1101/35 o výmere 574 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na Ul. Hviezdoslavovej č. 72 -76, č. súp. 1892, pre
Júliu Drahošovú, byt č. 3 na 2 podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele
7322/346810, čo predstavuje výmeru 12,11 m2, za kúpnu cenu 36,40 Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1133/7 o výmere 763 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na Ul. Obrancov mieru 2 – 8, č. súp. 3004, pre
Janu Škutovú, byt č. 5 na 3. podlaží s pivnicou č. 25, v spoluvlastníckom podiele
7857/442600,
čo predstavuje výmeru 13,54 m2, za kúpnu cenu 40,70 Sk.
Alberta Chrena, a manž. Máriu Chrenovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 53, v
spoluvlastníckom podiele 6137/442600,
čo predstavuje výmeru 10,58 m2, za kúpnu cenu 31,80 Sk.
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plochy, parcela KN č.
1152/4 o výmere 394 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 1152/5 o výmere
594 m2
v kultúre zast. plochy, pod bytovým domom na UL. Brezovej 10 – 22, č. súp. 2004, pre
Máriu Holečkovú,
byt č. 3 na 2. podlaží s pivnicou č. 11, v spoluvlastníckom podiele 7785/774118,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
Denisu Kováčovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Juraja Jonisa, a manž. Adrianu Jonisovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 38, v
spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk

Evu Šimonovú,
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Viliama Rumanku, a manž. Ľudmila Rumanková,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 75, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Janu Partlovú,
byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 98, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. Brezovej 2 - 8, č. súp. 2003, pre
Mariana Gduľu, a manž. Helenu Gduľovú, byt č. 13 na
7. podlaží s pivnicou č. 37, v spoluvlastníckom podiele
7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Líviu Danišovú, a manž. Branislava Daniša, byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 43, v
spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Ing. Jaroslavu Ďurišovú, a manž. Štefana Ďuriša, byt č. 8 na 4. podlaží s pivinicou č.
64, v spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Miroslava Sendlaia, a manž. Evu Sendlaiovú, byt č. 16 na 8. podlaží s pivnicou č. 48, v
spoluvlastníckom podiele 7857/442381,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. M. Benku č. 1 - 15, č. súp. 2037, pre
Milana Turčana, a manž. Máriu Turčanovú, byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 2, v
spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Dušana Gajdoša, a manž. Editu Gajdošovú,
byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Katarínu Valašíkovú, a manž. Valašíka Jána,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 30, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk

Juraja Šveca, a manž. Miroslavu Švecovú,
byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
Štefánia Kunkelová,
byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 57, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,00 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 m2 v kultúre zast. plochy a
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. 1. mája 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Ing. Miroslava Nízla, a Ing. Gabrielu Nízlovú,
byt č. 15 na 8. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele
9505/549940,
čo predstavuje výmeru 16,29 m2, za kúpnu cenu 48,90 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a
parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy,
pod bytovým domom na UL. Rovňanova č. 4 - 8, č. súp. 2019,
pre
Štefana Čaládika, a manž. Máriu Čaládikovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 6, v spoluvlastníckom podiele 4835/442384,
čo predstavuje výmeru 8,56 m2, za kúpnu cenu 25,70 Sk
Michala Fraňa, a manž. Alžbeta Fraňová,
byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
Máriu Šabovú,
byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 60, v spoluvlastníckom podiele 4835/442384,
čo predstavuje výmeru 8,56 m2, za kúpnu cenu 25,70 Sk
Dušana Chládeka,
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 63, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 41,80 Sk
V Zlatých Moravciach, dňa 20.10.2008

Ing. Serafína Ostrihoňová, v. r.
primátorka mesta
Za správnosť:
Uznesenie bez obsahu osobných údajov.

Ing. Miroslav Šlosár, v. r.
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 328/2008
z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ v Zlatých Moravciach
zo dňa
zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10c, zo dňa 05. 12. 2001 –
bod IV./4c, zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV./1, zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10e, zo dňa
26. 11. 2002 – bod IV./1, zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10 f
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 20.10.2008
prerokovalo
doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10c,
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4c,
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10e
zo dňa 26. 11. 2002 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10 f
o dodatočný odpredaj pozemkov pod bytovými domami Bytového družstva v Zlatých
Moravciach nasledovne:
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m ,
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11, č. súp. 1868, pre
Anetu Gažiovú,
byt č. 12 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40 Sk
Eriku Koprdovú, byt č. 21 na 8. podlaží s pivnicou č. 50, v
spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1133/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 763 m2
pod bytovým domom na Ul. Obrancov mieru 2 – 8, č. súp. 3004 pre
Štefana Petroviča, a manž. Helenu Petrovičovú,
byt č. 10 na 5. podl. s pivnicou č. 56, v spoluvlastníckom podiele 7857/442600,
čo predstavuje výmeru 13,54 m2, za kúpnu cenu 40,70 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č.
1152/4 v kultúre zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 594 m2

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre
Júliusa Komžíka, a manž. Annu Komžíkovú, byt č. 3 na 2. podlaží s pivnicou
č. 23, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, čo predstavuje výmeru 14,04
m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Eriku Blahovú,
byt č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 31, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Františka Lukáča, a manž. Annu Lukáčovú, byt č. 10 na 5. podlaží s
pivnicou č. 50, v spoluvlastníkom podiele 6137/774118, čo predstavuje
výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Ing. Patríciu Chovancovú,
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 82, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Helenu Brunclíkovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 106, v spoluvlastníckom podiele
7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Júliu Medňanskú,
byt č. 16 na 8. podlaží s pivnicou č. 95, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791m ,
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003, pre
Helenu Horvátovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 22, v spoluvlastníckom podiele 4835/442381,
čo predstavuje 8,64 m2 za kúpnu cenu 26,--Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m ,
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre
Slavomíru Nagyovú, byt č. 5 na 3. podlaží s pivnicou č. 24, v
spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33, --Sk
Zuzanu Sendlaiovú, byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 48, v
spoluvlastníckom podiele 4835/884624,
čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 26,-- Sk
PharmDr. Ivonu Vicianovú, byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 75, v
spoluvlastníckom podiele 4835/884624,

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 26,-- Sk
Máriu Vácziovú, byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 73, v spoluvlastníckom podiele
6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,-- Sk
Mariána Justa, a manž. Marcelu Justovú,
byt č. 9 na 4. podlaží s pivnicou č. 72, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,-- Sk
Jozefa Horného, a manž. Ivetu Hornú,
byt č. 12 na 6. podlaží s pivnicou č. 70, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m a parcely KN
č.
2
2601/19 v kultúre zastavaná plocha o výmere 472 m
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Vieru Pienčákovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele
7857/549940,
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 40,50 Sk
s ch v a ľ u j e
doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10c,
zo dňa 05. 12. 2001 – bod IV./4c,
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 - bod IV./10e
zo dňa 26. 11. 2002 – bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2001 – bod IV./10 f
o dodatočný odpredaj pozemkov pod bytovými domami Bytového družstva v Zlatých
Moravciach nasledovne:
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m ,
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11, č. súp. 1868, pre
Anetu Gažiovú,
byt č. 12 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40 Sk
Eriku Koprdovú, byt č. 21 na 8. podlaží s pivnicou č. 50, v
spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 30,40 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

parcely KN č. 1133/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 763 m2
pod bytovým domom na Ul. Obrancov mieru 2 – 8, č. súp. 3004 pre
Štefana Petroviča, a manž. Helenu Petrovičovú,
byt č. 10 na 5. podl. s pivnicou č. 56, v spoluvlastníckom podiele 7857/442600,
čo predstavuje výmeru 13,54 m2, za kúpnu cenu 40,70 Sk
odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č.
1152/4 v kultúre zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 594 m2
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre
Júliusa Komžíka, a manž. Annu Komžíkovú, byt č. 3 na 2. podlaží s
pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, čo predstavuje
výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Eriku Blahovú,
byt č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 31, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Františka Lukáča, a manž. Annu Lukáčovú, byt č. 10 na 5. podlaží s
pivnicou č. 50, v spoluvlastníkom podiele 6137/774118, čo predstavuje
výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Ing. Patríciu Chovancovú,
byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 82, v spoluvlastníckom podiele 6137/774118,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 32,90 Sk
Helenu Brunclíkovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 106, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
Júliu Medňanskú, r
byt č. 16 na 8. podlaží s pivnicou č. 95, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791m ,
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003, pre
Helenu Horvátovú,
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 22, v spoluvlastníckom podiele 4835/442381,
čo predstavuje 8,64 m2 za kúpnu cenu 26,--Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m ,

pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre
Slavomíru Nagyovú, byt č. 5 na 3. podlaží s pivnicou č. 24, v
spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33, --Sk
Zuzanu Sendlaiovú, byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 48, v
spoluvlastníckom podiele 4835/884624,
čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 26,-- Sk
PharmDr. Ivonu Vicianovú, byt č. 1 na 1. podlaží s pivnicou č. 75, v
spoluvlastníckom podiele 4835/884624,
čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 26,-- Sk
Máriu Vácziovú, byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 73, v spoluvlastníckom podiele
6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,-- Sk
Mariána Justa, a manž. Marcelu Justovú,
byt č. 9 na 4. podlaží s pivnicou č. 72, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 33,-- Sk
Jozefa Horného, a manž. Ivetu Hornú,
byt č. 12 na 6. podlaží s pivnicou č. 70, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 42,20 Sk
- odpredaj pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
2
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m a parcely KN
č.
2
2601/19 v kultúre zastavaná plocha o výmere 472 m
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Vieru Pienčákovú, byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele
7857/549940,
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 40,50 Sk
V Zlatých Moravciach, dňa 20.10.2008

Ing. Serafína Ostrihoňová, v. r.
primátorka mesta
Za správnosť:
Uznesenie bez obsahu osobných údajov.

Ing. Miroslav Šlosár, v. r.
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 32.:1/2008
z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20.10.2008
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r ie

na

v

e do m i e,

že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice z 27. mimoriadneho zasadnutia MZ
zo diía 20.10.2008.

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 10.2008

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

L n1c�enie č. 32Snoos
/ 27. mimoriadm:ho zasadnutia �lc>tského zast upit efst\a

v

liatych � lora\Ciach

konam.!hu d1a
\ 20. októbra 2008

Určenie overovateľov zápisnice.
Mcst:.k.! 7as tupitcľstvo

v

Zlatých Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí Ml konanom

di\a 20.10.2008
prerokoľalo
ur�cnic mero\atel"o\' zápisnice a

berte

na

l'edomie

určenie ovcrovateľo' zápisnici:/ 27 mimoriadneho zasadnutia '.\.I/ /O dňa :!0.10.2008: p.
po,lanca RNDr. �lariána Bátoru ap. poslanca Ivana Hritza

V /lat)ch Moravciach. dňa 20.10.2008

{[/g,
Ing. Serafína Os111hoi\ud
primátorka mesta

/a sprárnost":

Ing. :O.lirnsla' Slusar
prednosta mestsl.d111 uradu

Uznesenie č. 32612008
z

27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiterstva v Zl a tých Moravciach

konaného dňa 20. októbra 2008

Voľbn n:ívrhovcj komisie.
Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
diia 20.10.2008
prerokovalo
voľbu návrhovej komi sie

a

\'o/í
za

predsedu návrhovej

komisie: p. poslanca Ivana Malého.

za čl enov návrhovej komisie

: p. poslanca Jozefa fonkoviča ap. poslanca Mgr. Pavla

Petroviča

V /.latých

Moravciach. dňa

20.10.2008

Ing. Serafina Ostrihoiíová
pri mátorka mesta

Za sp rávnosf:

Ing. lvliroslav Šlosár

prednosta m e�ého (1raclu

\j'fé>/<'ľl

Uznesenie č. 329/2008
z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Niívrb na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom zdravotníckeho zariadenia
Mestská nemocnica Prof. MUOr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4,
953 34 Zlaté Moravce a vypracovanie strategickej analýzy

Mestskej nemocnice

v Zlatých Moravciach

Mestské zastupiteľstvo v Zlat ýc h Moravciach na 27. mimoriadnom zasadnutí MZ ko nanom
dňa 20.1 0.2008
prerokovalo

návrh na zrušenie ob chodnej verej ne j súťaže na prenájom zdravotníckeho zariadenia Mest sk á
nemocnica Prof. MUDr. Rudol ľa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. Bernolákova 4, 953 34 Zlaté
Moravce a zab ezpečenie vypracovania strategickej analýzy Mestskej nemocnice v Zlatých
Moravciach.
Zodpovedné osoby: primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová a námestníčka riaditeľa
Mestskej nemocnice Ing. Zita Tomanová
Termin na oslovenie: do 22. októbra 2008
s

ch " a ľ 11j e

zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom zdravotníckeho zariadenia Mestská
nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 34 Zlaté
Moravce a vyprac ovani e strategickej analýzy Mestskej nemocnice v Zl at ých Moravciach
Zodpovedné osoby: pri máto rka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová a námestníčka riaditeľa
Mes tsk ej nemocnice Ing. Zita Tomanová
Termín na oslovenie: do 22. októbra 2008

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 10.2008

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

7.a sprá\'nosť:

Ing. Miroslav Šlosit r
prc:<lnosta mestského úradu

Uznesenie č. 330/2008
z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupit eľstv a v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Návrh na vstup Mesta Z laté Moravce do Partnerstva Nitri a nsky v edomost ný n·gi6n
a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región."
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach no 27. mimor ia dn om Lasadnutí MZ kon anom
dňa 20.10.2008
prerokoval o

návrh na vstup Mesta Zlaté Moravce do Partnerstv a Nitriansky vedomostný región
a spoluprácu na pr oje kt e ,.Nitriansky vedomostný región."
; ch

,, a

r 11J e

vstup Mesta 7.laté Moravce do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spolupľácu na
projekte ,.Nitriansky vedomostný región" za nasledujúcich podmienok, k:
a) projekt bude predložený ako pilotné riešenie národného projek t u
b) fin anč ná spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce hude predložená na schválenie mestskému
zastupiteľstvu a to maximálne vo výške 5 % z celkových nákladov projektu
pripadajúcich na mesto
c) int egr ovan é technické riešenie projektu bude v maximálnej miere rešpektovať súčasnú
funkcionalitu IKT samosprávy mesta

V Zlatých Moravciach. <lila 20.10.2008

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za sprá,·nosľ:

Ing. Miroslav Šlosúr

prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 331/2008
z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zasmpitcľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. októbra 2008

Určenie zapisovatcľky.
Mest ské zastupiteľst vo v Zlatých Moravciach na pokračovaní J ! .riadneho zasadnutia MZ
konanom d1ia 20. 1 0.2008
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie

na vedomie,

že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice z pokračovania 31.riadneho
zasadnut ia MZ dňa 20. l 0.2008.

V Zlatých Moravciach. di'ía 20.10.2008

Ing. Serafína Ostriholiová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestskéhn úradu

Uznesenie č. 332/2008
z pokraéo,ania 31. riadneho zasadnuti;1 Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 20. októbra 2008

Určenie overovatcl'ov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých M oravciach na pokračovaní 31.riadneho zasadnutia Mí'.
konanom diía 20.10.2008
prervko \'o Io
určenie ovcrovatcl o\' zápisnice
'

berie

na

a

vedornie

určenie overovateľov zápisnice z pokračovania 31.riadncho zasadnutia MZ diía 20.10.2008: p.
poslanca RNDr. l\:lariána Bátoru a p. poslanca Jozefa Tonkoviča

V Zlatých Moravciach, di\a 20. l 0.2008

Ing. Serafina Ostriho1iová
primátorka mesta

Za sprá\'nosť:

Ing. Mirosla\' Šlosár
prednosta m�stsk�ho úradu

l /nc,cnie č. 333noos
1

pol.racmania 31. riadn.:ho f.isadnuua \fest sl.<.'ho 1.as1upit.:ľst\'a ' /lat� i:h :\lora\ i:1ai:h
konaného diia 20. októbra 2008

Vol'h:1 n:ívrhovej kombie.
1\.l..:s1,l.é 1as1upi1cľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 11.riadncho 1asadnutia Ml.
konanom dií�120.10.2008
jl /' <' r II k II

I' II

/ 11

\'llľhu na\ rho' CJ komisie a
\'OJÍ
/:1

prédsedu n;hrho\·ej komisie: p. po-.lanca h;ma \lakho.

1a

čh:no\ ná' rho\ ej komisie

:

p. poslanca :\lgr Pa' la PctrO\ iča a p. P<hlanGI h·;ma 1 lrilla

V /lat) ch 1\ lornvciach. dňa 20. I 0.2008

Ing. Serafina OstrillllitO\'a
pnmatorl.a mesta

/a spnívnosť:

Ing. l\liroslm Slosa1
predno�w 111cstskd1n llnitlu
-

Uznesenie č. 334/2008
1.1>0kratovania 31. riadneho zasadnutia Mests ké ho zastupi[efs1va v Zlatých ?vfor-.ivtiuch
konaného d.11a 03. novcn1brn 2008

lJrčtnit 1.aJlisovatel'l..•y.
f\.feSiské zastupiteľstvo v Zlatých k\ť{Oravciach nt'l pokr..ičovaní 31.riadneho i'..a�a<lnutin f\·fZ
konanont dlia 03.11.2008

prťroko,1<1/0

uľčenie znpisov:.ueľky a

berie

na

,-edoniie,

ze Viera Vaiíová bola určt:ná Zl:l zapisovatcľku zápisnice z pokrač.oval'lia 31.riadneho
zasadnutia MZ dňa 03. I J .2008.

V Zlatých Moravciach. d11 a 03. I 1.2008

�

(�

Ing. Ser.ifinn ()s1rih(lňOv::1
prirttátorka 1ncsta

\.'}_
® ...c,"�e Mef\
"'

Za sprävnosľ:

Ing. [Vfiroslav Šlosť1r

0Dlť(/

prednosta n1cstského i1ľadll

Uznesenie č. 33512008
'/pokračovania 31. riad neho zasadnutia Mestského zastupite ľstva
konaného dria 03. novembra 2008

v /.latých Mora\ciach

Určeniť O\'Crovatcl'ov zápisnice.
Mestské zastupitcľst\'O v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riaclncho /asatln11tia \ll

konanom dria 03.11.2008
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
herie na l'ťclo111ie
určenie O\ cro1 atcľov zápisnice z pokračovania 31.riadncho zasadnutia M7. dňa 03.11.2008: p.
poslanca RNDr. Mariána Bátoru a p . poslanca Jozefa Tonkoviča

V /.lat) ch Moravciach. elita

03.11.2008

'

Ing. Serafina Ostriho11olil

pri mátor ka

Za správnosť:

mesta

Ing. Mirosla' Šlosúr

pred nost a mestského úradu

Uznesenie č. 336/2008
L

pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2008

Vol'ba návr-hovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadncho ;rasadnuti;1 tvlZ
konanom dňa 03.11.2008
prerokoľalo

Yoľbu navrhovej komisie a
"o 1 i

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého
členov návrhovej komisie : p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a p. poslanca Ivana llritza

V 7.lat)'ch Moravciach. dňa 0311 2008

Ing. Serafina Ostrihoi1ová
primátorka mesta

Za sprá vnosť:

Ing. Miroslal' Šlosár
prednosta mestského úradu

337/2008
z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)·ch Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2008
Uznesenie č.

Niívrh na zloženie Yýborn mestskej časti Prílepy.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadncho zasadnutia
konanom dňa 03.11.2008

l\'11

pre rok o 1• o 1 o

návrh na Lložcnic výboru mestskej časti Prílepy a
'C ii \'II

/'II j ť'

i'IO?enie ,·ýboru mestskej časti Prílepy nasledorne: Ivan Hriti' predseda VMČ'. Milan R�pa.
Štefan Páleník. Anna Michalkoc-Kudrejová. Irena Vencelová. Marián l lolub, Viera
Radobická. Ľ udcvít Repa. Tibor Krch1iavý a Ing. B oris Kr aus
-

.

V 7.lntých Moravciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina Ostriho1\ová
primátorka mesta

Za sprá\'nosť:

Ing. Mirosla\' Šlosár
prednosta mestského úradu

Uznesenie č.

338/2008
z pokračovania 31. riadneho zas adnuti a Mests k ého zastupiteľstva v Zlatých .Mora,·ciach
konaného di\a 03. novembra 2008

Návrh na úpravu sad:ôcb pre odmeňO\':lnic členov k zásadám či nnosti Zboru pre
občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľst\'e" Zlatých Mora\'ciach.
Mests k é zastupiteľstvo v 7.latých Moravciach na pokračovaní 31.riadncho zasadnutia ML
konanom diia 03.11.2008
preroko l'a/o

návrh na úpravu sadzieb pre odmeňornnie členov k zásadám činnosti /.boru prĽ občianske
záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve,. Zl atých Moravciach a
sclil'aľuje
úpravu sadzieb pre odmeňovanie sobášiacich. slávnostných rečníkov. matrikárok a ostatných
účinkujúcich pri obradoch k Lásadám činnosti Zboru pre občianske 7ále�itosti pri Mestskom
zastupiteľstve ,. 7.lat)·ch Moravciach podľa predlo7eného materiálu.

V Zlatvch Moravciach. di\a 03. 11.2008

Ing. Serafína Ostrihoňoní
primátorka mesta

7,a sprá' nosť:

Ing. Mirosia\· Šlosár
prednosta mestského úradu

Vrc11·1

ll:mesenie č. 339/2008

z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupitcrstva v Zlmých Moravciach
konaného d1ia 03. n ovembra 2008

Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska.

ivle�tské 7astupitcľstvo v Zlmých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho ;-asadnutia t\17
konanom dňa 03. 1 1.2008

prerokol'o/o

žiadosľ o schYälenie prc,ädzkového poriadku pohrebiska a
1 (' Ji 1• ii

f II j ť

prevádzkový poriadok pohrchiska.

V

Zlat)ch :O.foraYciach. dňa 03. 1 l.:!008

/�

c�

Ing. Serafina OstrihoňoYá
primátorka mesta

"-!„.
·-.
J�.;.: M�llI'�"c,«

7.a spráYnosf:

Ing. Miroslm Šlosar
prednosta mestského úradu
.--

U1ne,enie č. 3.unoos

1 pol..račo,ania 31. riadneho 1asadnu11a \k,tsl..ého zastupucľst'a' /lat,ch \lura\ciach
konand10 dria 03 nmembra 2008

"l:h rh na �rušenie Uznesenia z 19.1\lí'.10 diía 2.S.2001.

1\kso,ké 1as1upi1eľsl\'O ,. Zlat)·ch Mora\ciach na pokračo\'aní 31.riadncho 1asadnu11a 1\.1/
konanom d1ia 03.11.2008

,, /' (' ľ" k () ,. " 'o

n;h rh na 1rušcnic ľrncscnia

ru.\í

/

19.1\1/ 10 <l1ia 2.5.2001 a

u1ncscmc 1 19. zasadnutia M/ ' /lat) ch \foravciach zo dňa 02.05.2001.

bul

l

} odpredaj b)tu pre Dušana lknku. ul

sc hd cn

bo<l

111.ili.' h.torom

1 mája 31. súp. č. 1169

\' liatych \
l oravciach. diía 03.11.2008

Ing. Serailna (hlrihui1m a
pri111ú1orl..i1 rm:sta

/a sprá\'nosť:

Ing. Mirosl•I\ Shbar
prednosta mcst:.kcho liraJu

Uznesenie č. 34212008

z pokračornni a 31. riadneho zasadnutia \1cstského zastupitcľstYa' /lat) Ch \1ora,·ciach
konaného di''la 01.

novembra 2008

"iávrh na odpredaj h) Iu pre Dušana Bcnku.
\kstskc! zastupiteľst\O' /lat)ch Mora,ciach na pokračovaní 31.riadncho /asadnutia :--11
konanom dňa 03.11 :!008
prerokol'alo
návrh na odpredaj
.\ c

h \' (} ľ 11j <'

b) tu

pre Dušana Benku a

odpredaj bytu na ul. 1. mája 31 do vlas1níc1va:
•

LV č.: 4947

- súpisné číslo: 1169
- p:ircela

KN č. 2505. dr uh

poz.:mku: zasla\ ana plocha o')mere 746 m:! ,. spolU\ lastnickom

(ll><lid.: 5971 1-129:11!
ľl. 1. mája 31

\Chod Č. 31
č. bytu
8.

rodi. rlocha

nújomca

Du5an Bcnko

kal.

podla/ie

[ 1.

59.71

Dátum 11ar11denia:

1

Sta\
Pi\ nica č.8. /astavaný a priľahly po1cmok' spolU\ lastnickom pod ide 5971 1-1�918
za

cenu : 1 O 06-1.-Sk

V llat)ch t\lormciach. d1ia 03.11.2008

,�

('.z<"-f,� '

Ing. Seralina Oslrihor)o\á

v"'
@
-..;.!._� MOP.;o..-1

Za sprár nosľ:

primútorka mesta

Ing. Mirosla\' �losár
prednosta mcslsk�ho úradu
,,....-

\/!Cfr1L

L wc.cnic č. 3.unoos
1

poka
r čo\'ania3 1 . riadneho 1a."1dnu11a \lcstského zas1upi1eľst\a' /lat�ch \lora\ ciach

konam:ho dt\a 03.

no\embra 2008

l\:Í\ rh na doplnenie Uznesenia čA0/2007 1. 2.MZ.
Mestské 1as1upiteľs1vo v Zlatý ch Moravciach na pokračovaní 31.riadncho 1asad nutia J\I/.
konanom chia 03.11.2008
/1 /' I! ľ (/k II \'II I (/
ná' rh na dopl nenie Uznesenia č.4012007 / 2 Ml. a
\ <' Ji \' U ľ II j <'
doplnenie tum:senia č. 4012007 z 2. ríadncho 1;1sadnutia \IZ ,. Llat)c h \lorJH:iach 1..nnanéhu
dna '.'4 .1:muára 2007. pojcdná' a_júcom o predbežnom náHhu 1ámcnnc.1 1mlm) medií
1 or a,c cat\itriansl..) m \Jmosprá\ n� m krajom zamiel'la:
\lcstom /laté \
o

časľ parciel registra L č. 1881 1 a 1 8 8 1 12 o \)mcrc pribli.lnc 600 m2.

Spolu o 'ymcre 1 2 303 m2

V /lat)ch Moravciach. dtia 03.11.2008

Ing. Serafina Ostrth111in' a
primátori..a mesta

/a sprá\ nosť:

I ng. J\lirosla' �;iu,ár

prednosta mcst.kého úrndu

lznesenic ť. 3-4-lnoos

/ pokračornnia 31 riadneho /.asadnutia Mcst,kcho zastupiteľstva' /latych l\1ora,·ciach
konaného dila 0'.l. no\ cmbra 2008

N:ívrh na odkúpenie po7cmkov od Vion, a.�..
1'.1estské zastupiteľ:.t\O' Zlat)ch Mora\'ciach na pokračo\'ani 31.riadncho /asadnutia \1/
konanom dňa 03 1 1 .2008

prerokon1/o

ná\ rh na odkúpenie po/emko\' od Vion. a.s. a

1ch l'aľuje

odkúpenie nehnuteľnosti

pozcmkO\' ' lokalite . .Pláne

,„ v katastr:ílnom Ú/Cm1 /lat�

Mora\'ce od VlON. a. s. /.lmé Moravce. /a kúpnu cenu 1,-Sk.
Ide o naslcdm111: rn:hnutcľnosti 7ap1sm1�

•

\ L\' č. 4408 ako parcela registra
\')mere :?:?36 m:? a parcela registra

7262 m:? 1 n•/tl\t1 .
•

•

'L\' č. 7004
ľ ce/O\ll.

'

1V:

..c-· 3408 120
..c·

\ kultúre 1<1st plochy a nád\

ako parcela registra ..i·· č 53:?4':? \' kultúre orná pôda o \�mcrc 6 m:?

,. LV č. 7007 ako parcela registra „r·· č. 5339

,.

kultúre ormi

parcela

registra ..E„ č. 5341
•

•

,.

kultúre orná pôda o \')mcrc 48 m2

'L\' č. 7010 ako parcela registra ..1
ľ

o

č. 3408 129 'kultúre orná pôda o \ymcrc

celoHi.

··

pôd a

o

'

) rnere

4 m:? a

"celo.11i.

č. 5340' kultúre orná J1Ôda o \�mere 67 m:?

' L \' č. 7282 ako parcela registra ..r·· č. 534:? ' kultúre orná pôda o'y mcre 13 m:?.
parcela rcgl\tr.i ..1„ č. 5343 ' kuhurc orna p<lda (1')merc 6 m :?. parcela registra ..L: č
53-14 ' kulturc orná pôda o \')·mcrc 5 1112. parcela registra ..1 ·· č :'i.\-15 ' kultúre orná
pôda o v)mcrc 11 m2, parcela rcgi,tra ..F" č. 534611 ' kultúre 0111�1 pôda o ľ)mcrc 26

m2

ľ

ce/0.111

\' /lat�·ch Mora,ciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina OstríhC11
1 oľá
primátori.a mesta

/a spnívnosť:

Ing. Mirosla' �losár
prednosta mestského úradu
,,---

//r.111

Uznesenie č. 345/2008

7 pokračo\'ania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva ' Zlat)ch Morm ciach
konaného dňa 03. no\'cmbra 2008

N:ivrh na odprcda.i časti pozemku pre llijanu Anri Pavolovú.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho zasadn utia 11.17

konanom di\a 03.11.2008
preroko„alo

návrh na odpredaj časti pozemku pre llijanu Anri Pavolovú a

schl'aľuje

návrh na odpredaj časti pozemku KN registra ..E„ č. 2322/l o výmere približne 115 m2 pre
llijanu Anri Pa\'olovú. bytom ŽdcLničiarska 14. Zlaté Moravce za cenu 165 Sk1112.

V

Zlat ) ch Moravciach. dita

03.11.2008

Ing. Serafina Ostrihoňo\á
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár

prednosta mestského úradu

Urne�enie č. 3.l6n008

1 pol..račo,·ania 31. riadneho 1.asadnutia \lcstského zastupiteľstva ' Llat) ch \lor.i,ciach
konam:ho dr)a 03.

nO\cmbra '.!008

zastupitel"stvo v Z lat:)·ch Mora,·ciach na
konano m dňa 03.11.2008
\tc,t>ké

pokračmaní 31.riadncho 1asadn utit1 ľ\1/

prťroko l'alo

nnvrh na 1aradcnie do rozpočtu na rok 2009 V) pracovanie
Núhräic 1a majerom v

1-1 rodinn)ch domov
1

Lmysl

e náHhu Ing. Petr a

c/i \'II f IIj ť

1aradcnic do rozpočtu na

majerom 'zmysle
rodi nn\ch domo'.

rok

geometrického plčtnu lokalil)
účel IA\" pre

ll ub in u 1.0 dňa 08.01.2007 na
l

2009 ')pracovanie geometrického plánu lokalít) '\:ibrci ic za

náHhu Ing. Pctr.i lllubinu

zo

dňa 08.01.2007

na

ú'd IB\' pre 1-1

\ /bt�ch \lora,ciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina Ostrihor)o\'Ú

primátor ka mc'ta

/a správnosť:

Ing. M iroslav �IM(1r

pr ednosta mcstskdw úradu
./"

/lt;q,

Uznesenie č. 34712008

z pokračovania

31.

riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva ,. Zlat)·ch Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2008

Návrh na odp ľc daj nehnuteľnosti pre spoločnosť DRF:\VJTA s.r.o..
Mcstsk.; zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračoYaní 31.riadneho 1asadnutia Ml
konanom dňa 03.1 1.2008
pre rok o 1· a I o
návrh na odpredaj nehnuteľností pre spoločnosť DREWlľi\ s.r.o. a
schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Zlaté Moravce. zapísané v LV č. 3453 ak o
parcela KN č. 4724/46 o výmere 698 m2 a parcela KN č. 4724/47 o výmere 136 1112 ,
o cclkol'cj výmere 83.t 1112 spoločnosti ORF.WITA. s.r.o.. so sídlom Lodenica 6535. Šaľa. /a
podmienky zriadenia vecného bremena na pozemkoch patriacich spoločnosti ORF.WľľA.
s.r.o.. so sídlom Lodenica 6535. Šaľa. z dôvodu umiestnenia jestvujúcej mestskej kanalizitci.:.
za kúpnu cenu 1500 Sklm2.
Ide o časť pozemko\'. ktoré sú podľa vyhotoveného GP č. 0712008 označené ako
novovytvorené parcely KN č. 4755/2 o výmere 462 m2 v kultúre záhrady, KN č. .t7.t812
.

o

výmere 285 m2 v kultúľc záhrady, KN č. 4743/2 o v)·mere 135 m2

KN č. „73712 o \')•mcrc 205 m2

v

v

kultúre zast. plochy a KN č. 473812

kultúre záhrady,

o v) ·m crc

295 m2

,. kultúre zastavané plochy.

Náklady spojené so zriadením vecného bremena na pozemkoch spoločnosti
s.r.o„ so sídlom Lodenica 6535. Š aľa. sa navrhujú zohľadniť v kúpnĽj cĽne pri
odpredaji hore uvedených mestských nehnuteľností.
DKEWITA.

V 7.lat)'ch Moravciach. dťía

03.11.2008

/ ��

('\{�,�
�

I!-

(f
«MOT\,..
lv

Ing. Serafina Ostriho1ío,·á
primátorka m esta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

l n1c<,ťnic č. 34812008

/

pol..račmania 31. riadneho L.asadnuua \lestsl..cho /.astupiteľst\·a \ /lat)ch \lora,ci;11:h
l..onancho dna 03. no,embr.i '.!008

"l:h rh

na odpredaj časti po.r.emku pre hana Soléi:rnskcho.

ľ\kstske 7asmpiteľst\'O \' Zlat)·ch \1orn\'c1ach na pol..račo,·aní 31.riadncho /as;idnulla ľ\1/
konanom d1ia 03.11.2008

/1 /' (

'

/' II k

O I' ll f 11

núwh na odpredaj časti J107cmku pre Ivana Solčianskeho
' ch

I' a

/'uje

a

odpredaj časti po:1emku parcely KN 11001100 o')mere 68 m2. ktor)·' no' um pra' nom st:l\C

podľa (ii' č. 221-078'07 t\'Ori 110\0\)l\llren} po/emok parccl� KN číslo 1100 17'i pre l\'ana
Solč1an�kcho.

ielezničiarska 21. Llaté

Mora\'CC 73 cenu 1500.- Slm2.

/
Ing. Serafina Ostriholim ii
primátorka mcsla

/a správnosť:

Ing. Miroslav '>lns�r
prednosta mestského uradu

lJ,nC\Cnic Č. 3.t9/2008

1nra,·ciach
' pokmčo,·ania 31. riadneho zasadnuti a \1csl\l...!ho /astupiteľst\ a ' /lai� d1 \
konaného d1a
i 03. nm embra 2008

N{1\'rh na odpredaj poz emku pod garái.ou pre

RNOr

.

Jozefa Pa lušku a man}clku

•

Mgr. F.vu Paluškovú.
�kslsl..é /.m.tupitcľstvo' Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadncho 1asadn11tia M/

konanom dil<t 03.11.2008

flľťľllkO\'llfO
nť11 rh na odpredaj

pozemku p od garážou pre

R\J Dr. Jozcfä Palusl..u a mt111/dku \lgr.

1 'u l':ilui.kovú a

ch \'Uľll}<'
odprc<la1 po1emku
1

parcely KN registra „C„ č 2481/18 o \')-mcrc 26 m2 pre Rt\Dr. J<Vcfa
Palul.J.. u a maniclku Mgr. bu Paluško' ú. h) tom Ch)1erov e ck á 208. lia te \lor•l\ cc /a cenu
165 Sl.. m:!.

\' /latvd1 \ 1oraYciach, dna 03.11.2008

Ing. Serafina Ostriho1)1l\ ú
primátorka mesta

/.a srrávnosľ:

Ing. V1irosla1 Slosť1r
prcdnos1a 111cstského (trudu

vr[l·1l

Uznesenie č.

1

350/2008

pokračornnia 31. riadneho zasadnutia Mestského /.aSlllpitcľst \'a \· / lat} ch \1ora\ciach
·

ko naného dňa

03. no\'embra 2008

N:í\'rh na odpredaj časti pozemku pre ZSE.

M estské zastupi teľst\'O \'Zlatých Moravciach na pokračornni 3 l . riad nd10 zasadnutia
konanom d1ia

M/

03.11.2008

prerokoľalo

ná\fh na odprc:d:� časti pozemku pre ZSE a

h \' {/ /' 11.f ť
odpredaj časti

.\ t'

regi stra ..E„ č. 53711 o v)mere
/ápadoslovenskú energetiku a.s. Čul eno va 6. Rratisla\'a 1a cenu 3000
pozemku

\' /lat\ch \.lora,ciach. dňa

KN

pribl�/nc
·
Sk/m .

20

'
·
m

03.11.2008

Ing. Serafína Ostr ihoňoni
p rimátorka mesta

7.a spr á\'n o sľ:

Ing. Miroslm Šlnsár

prednosta nu:stsl..t'.hn úrad u

pr..:

Uznesenie č. 35112008
z pokračo,·ania 3 l. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
konaného d1ia 03. no\'cmbra 2008

Návrh na i.ámcnnú zmluvu medzi Mestom

Zlaté J\loravcc

Llat)ch

ii.1ora,ciach

a Vojtechom Fintorom

a manželkou Janou.

\lestské zastupiteľstvo

v

Zlatých Moravciach na pokračovaní 3 l .riadneho nsadnutia ii.!/

konanomdňa 03.1 1.2008
preroko \'aIo
náHh na zámennú

a manželkou fonou a

l urn

.m1

medzi Mestom Zlaté Moravce a Vojt echom

Fintorom

�ch aľ11je

zámennu zmluvu 1e dzi Vojtechom Fintorom a 111a nželkou Janou l'intoroYou. b) tom na
jednej strane a Mestom Zlaté Mora\'CC na strane druhej.

Manželia dávajú do zá111eny časť pozemku parcely KN registra ..c-· č. -169 ·2 a časť

poLcmku parcdy K'\I registra ..c-· č. 469 l. spol u o'�111erc p rihli2nc 300 m2• Mesto dáYa

do Lámen� éasľ pozemku parcel y KN registra „C"· č. -16-111 o\') 111ere prihli.im:- 300 m2•

\' 71at)ch Mora\'ciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina Ostriho1io\'á
pri m átorka 111csw

Za spráYnosľ:

Ing. Miroslm Slosár
prednosta

111estskeho úradu

Uznesenie č. 35212008

z

pokračovania 31. riadneho /.asadnutia Mest�kého zastupiteľstva\ Zlatých l\lora\'ciach
konaného dňa 03. no\'embra 2008

Predhežný návrh na odpredaj časti pozemkov pre ANIMA A.B. s.r.o..

:\lestské Lastupitcľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho 1asadnutia M/
konanom dt'la 03.11.2008

prerokol'afo

predbcJn)· návrh na odpredaj časti pozemkov pre ANIMA A. H. s.r.o. a

\Chľaľ11fe

predhe/n)" návrh

na odpredaj časti pozemkov KN registra C č. 1070. č. 106712. spolu

\')'mere prihli7nc 71.3 m2 �re
Pich1O
'í \'Oll 7a cenu 1500 Sk/nľ.

o

ANIMA

A.O. s.r.o. zastúpená konatcľkou Mgr. Annou

V Llat)·ch Mora\ciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina Ostrihoňov{t
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Mirosla\' Šlosár

prednosta mestského úradu

Lznesenie č. 3S3n008

7

pokračo,ania 31. riadneho nsadnutia Mcstsl..ého /astupiteľst\'a
konaného dňa 03. novembra 2008

\

/la1ych Mora\'ciach

N:ívrh na odpredaj ncupolrehiteľného majetku Tcchnickf·ch služich 111c�t:1.

l\kstské zastupitel"sl\O' /lm}ch Moravciach na pol.. račovaní 3 l.riadocho /J�.idnutia .\!Z

kon;mom dňa 03 1 1 2008

JI r <' r o k o 1· u I o

odpredaj neupotrcbitcl"ncho majetku Technických slu>ieb mesta

whmľuje

odpredaj ncupolrcbitcl"ného majetku Technických sluiicb mesta. ktor) m je

lll/idlo Škoda

l'clicia Combi (ZM !103 /\F. r.v. 1995) s obs1arúvacou cenou 341 699 Sk n c..:nu rnaleckého
posudku.

\' /latých .\lora,·c1ach. d1\a 03 11.2008

Ing. Serafin;1 Os1riho1\o,·á
primótork:i mesta

la spr:i\nosf:

Ing. Mirosla' C:.losár
prednosta mcs1sl..ého úradu

-

l /OC\Cnic č. 35.tf2008
1: pol..račmania

31. riadneho /asadnuua �kstsl..t!ho 1:.astupiteľstva' lia tych �tor;nciach
konaneho dr)a 03 nm embra 2008

Prcdhc:ŕni• nÍl\'rh na odpredaj nchnutcľno'lí pre

Katarínu Rajtaro,·ú.
�kst�k� /<ISlupiteľst\'O ,. Zlatých Mor:nciach na pokračovaní 31.riadncho /.t\.1dnu1ia \1/
konanom dňa 03.11.2008
/1 ľ (' ľ ()ko \'II Io
prcdháný návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Katarínu Rajtarovú a
\ (' /i l' II/' llj {'
prcdhcin) n;hh na odpredaj �omu súpi;,nc číslo 293 a časti po7emku pa"d} Kt\ �. 1.\8511
o') mcrc pribli7ne 519 111 - pre Kamrínu Rajtáro,·ú. Dolná JO. '\lahm}. 1..torá j.:
' ii\ nos ten sko m registri zap1saná ako Katann<I Rajtaro,·á LIT,\\ ,\ La cenu '} chá<l/a1ú.:u /O
/nalecl..cho posudl..u.

\

liat ych Mora\'ciach. dlia 03.11.:!008

Ing. Scrafína Ost ri hoľH\
I ;'1
pr imátorl..a niesla

/a správnosť:

Ing. �1irosl;1\ ť;i<har
prednosta mcs1,l..dm llradu

lf1nc\cnic č. 35Sn008

1pol.račo\'ania31. riadneho zasadnutta \k,tského zastupiteľstva' Llat)ch \lnra\'ciach
konaného d1ia 03.

\) "'l:h rh

no' cmbra 2008

na odpredaj pozemku pre l\'ana l lolečku.

\1c:.lské 1aslupi1eľs1vo v Lial)ch MoraYciach na pokračovaní 31.riadneho 1asadnu11a 1\11

konanom d1ia

03.11.2008

prero ko ra/o

11ťivrh na odpredaj po7emku pre Ivana J lolcčku a

'""""/'Iii<'

odpredaj po1cmku parcely

KN registra ..c··

č. 69·1':2 o v)merc 167

'
111 · 1a

rre l\illltl l lolcčl.u. SládkoYiČO\a 59. /late l\1ora\Ce.

cenu 1500 Sk

'
nľ.

II) 'iii\ rh na odpredaj po:i:cmku pre Ooc. \ll Dr. \lari:ína \'iciana CSc. a In::. Pc1n1
\ ici:rna.

\ksl\l.c 1as1upi1eľs1,·o' liatych \lor.i'ciach na pokračo\'aní 31.riadncho 1a,adnu11a

\1/

k<manom dňa 03.1 1 .2008

Jlľ<'ľOkO\'a/o

n:i\rh na odpredaj po1emku pre Doc. Mll l)r Mariána Viciana CSc. a Ing. l'etra \ iciana a

,\ ('

/i I' II /'II i t'

odpredaj p<>1emku parcely

� ariana

KN

rc gi:.trn

„c·· č. 700/3

j

Vici;ma CSc.. bytom A. Gv,crkovc

S1t:fúnil.nva 12 Michalovce za cenu 1500 SkJm· .

o v}mere

88

m' pre

l)nc.

\H 'Dr.

7. Bratislava a Ing. Petra Viciana. byrom

\' /lat\dt Mora, ciach. dňa 03.1 1 2008

Ing. Serafina Ostriho1io\il
primátorka mesta

/.a správnosľ:

Ing. Mirosla\ Slos:ír
prednosta mestského úradu

z

pokračovania

Uznesenie č. 356/2008
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2008

31. riadneho

na odpredaj mestských pozemkov pre ANEKO SK, s.r.o..
J\kstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho zasadnutia J\IZ
konanom dňa 03.1 1.2008
Návrh

preroko l ' a Io
návrh na odpredaj mestských pozemkov pre ANEKO SK.

s.r.o. a
schl'aľuje
2
odpredaj pozemkov parciel registra „C· č. 3470/14 o \')mcre 120 m • č. 3470 16 o \)mcre
l
2
39 m • č. 3470117 o výmere 415 m a časti pozemku parcel) KN registra ..c-· č. 3470'27
1
o \·ýmere 2417 m . ktorý\' novom prá\·nom stave podľa GP č. 237/08 tvorí nmO\)'t\·orené
2
1
po7emky parciel KN registra ..C"' č. 3470142 o výmere 219 m . č. 3470143 o\)mcrc 52 m .
1
l
č. 3470/27 o \·)'mere 1526 m a č. 3470/49 o výmere 620 m pre ANEKO SK. s.r.o.. so sídlom
Bernolákova 57. 71até Moravce. za cenu 1500 Sk/m1.

V Zlat ýc h Moravciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafína Ostrihoiíová
primátorka mesta

Za

sprá\·nosť:

Ing. Miroslav Š losár
prednosta mestského úradu
------

\f ('o /o .
t

1

Uznesenie č. 357/2008
L

pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského Lastupiterstva v Llatých Moravciach
konaného diía 03. novembra 2008

Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ľudmilu Nosál'ovú.

Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní
konanom dňa 03.11.2008

3l .riadneho

zasadnutia MZ

pr e r v k o ,. a I o

návrh na odpredaj nehnuterností pre Ľudmilu Nosáľovú a
�chl'aťuie

odpredaj po:emkll parcely KN regisrra

E·· é 501 2 o v;;mere 21 n/ ktor5· podra GP č.
2
2
7-13/2007 tvorí diel 7 o výmere 19 111 • diel 8 o výmere 2 111 a časľ po;;emkll parcl!!y K.\'
regisrm E·· é. 53.f o t');m ere 18 rr/. ktorý podra GP č. 743/2007 tvorí diel 9 pre l:udmilu
l'\osáľovú, bytom Kraskova 1 O. Zlaté Moravce za cenu 200 Sk/1112•
„

„

V Zlatých

Moravciach. dťla

03.11.2008

Ing. Serafína Ostrihoi\o,·á
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Mirosla\' Šlosár
prednosta mestského úradu

l'wc\enic č. 358n008

1

pokračo,ania 31. riadneho zasadnuua Mestského aistupiteľstva ' Llat) ch \lorJ,·c1ach
konaného dňa 03. novembra 2008

l\:\
Í rh na odpredaj po:r.emku pre Veroniku Kováčovú.

Mc;,1ské zastupiteľstvo v Zlat ých Mora\ciach na pokračornní 31.riadncho 1a,a<lnu11a l\f/

konanom d1ia 03.11.2008
prť'r11kn,-alo

nia\'rh na odpredaj pozemku pre Vcroniku Kováčovú a

\ C Ji I' II /'II Í /!

odpredaj časti po:1emku parcely

KN

regis tra ..F·· č. 1749 o výmere 34 mz. klor�

121-118 07 tvori diel 1zacenu 200 Sk.m'.

podľa (ii' č.

\ /lat�ch \lora,·ciach. dňa O:> 11 2008

Ing.. Serafina Ostrihmim á
primátorka mesta

/a sprá,•nosť:

Ing.. Mirosla\ Šlosar

prednosta mcstsJ..ého úradu

ľ;:oesenie č. 3S9n008

1 pokračoYania

31. riadneho zasadnutia \lestskcho zastupiteľst,·a' /lat� ch \lora,·ciach
konaného dňa O:l. no\c mbra 2008

Návrh na schv :i l cnic fin anč ného prí s pevku m1 činnosť
Zlaté Moravce.

SOcÚ

\lcstské zastupiteľsl\ o' Z.lat)·ch Mora,·ciach na pokračovaní

l;onanom dňa 03 11.2008

preroko .-u/u

nánh na schválenie finančného prispe' ku na činnosť

vr. 2008 ' ľOLflOČlu Mc�ta

31.riadm:ho nsadnutia

\II

SOcl1 ,. r. 2008 / ro1počtu \lcsia Zlat�

J\lora' ce a
.1< hl'aľuje
finančný príspevok "I ro1počtu Mesta Zlaté Moravce na činnosť Spoločného obecného úradu
' Zlatých Moravciach ' roku 2008 vo v)·ške J 12 200.- Sk v zmysle u1ncscnia 70 zasadnutia
,tarostov obcí 1dru/cn) ch do SOcÚ z 08.02.2008 ( 1400.- Sk x 223 podan) ch žiadostí v ro ku
�007).

\' /latých '.\lora,·ciach. dňa 03.11.2008

Ing. Serafina Ostrihoi1ová
primátorJ..u mesta

/a sprárnosť:

Ing. Mirosln\ �losár
prednostu mcstsJ..ého úradu

Uznesenie č. 360/2008

L

pokračova ni a 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľ stva v Zlatých M oravcia ch
konaného dňa 03. novembra 2008

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 217/2005.
Mestské zastupiteľstvo v Z latých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho zasad nut ia MZ

konanom dňa

03.11.2008

p r e r o k o ,, a I o

zrušenie uznesenia MZ č. 217/2005. ktoré bolo schválené na 21. riadnom zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. k onan o m dlia 27. októbra 2005 a

r II S Í

uznesenie MZ č. 217/2005. k to ré bolo schválené na 21. riadnom zasadnutí Mt:st skeho
zaswpitcľstva v Zlatých Moravciach. konanom dňa 27. októbra 2005.

V Zlatých Moravciach. dňa

03.11.2008

Ing. Serafína O strihoiíovó
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 361/2008

z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2008

Návrh na schválen ie VZN mesta Zlaté Moravce o udeľovaní ocenení mesta Zlaté
Moravce.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 31.riadneho zasadnutia MZ
konanom dfia 03.11.2008

p r e r o k o \' a I o

návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2008 o udeľovaní ocenení mcsm Zlaté
Moravce a

11:náša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č.
Zlaté Moravce.
V /.lat�kh Moravciach. dňa

2/2008

o

udeľo vaní ocenení

03.11.2008

Ing. Serafina Ostrihmíoní
p ri mátor ka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

mesta

l /nc�cnie č. 362n008

7

pol.račo,·ania 31. riadneho zasadnutia t\lcstského /astupitefstva' /lat,ch .\ll)r.l\nach
1.onancho dria 03. nmembra 2008

N:h r h na no\'clizáciu Zásad hospod:lrcnia s majetkom mesta.

Mc�tské /astupiteľst\'O v Zlatých Moravciach na pokračo\'aní 31.riadncho n1sadnut1a M/
konanom d1ia 03.11.2008

,,a Io
núvrh na novelizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta a
'"""aľ11ie
110,cli1áciu /ásad hospodárenia s majctl.om mc>ta. podl'a ktorej

fl rerok o

o p1smcno d):

sa dopÍíia čl:ínol. 11 bod 1

(/ú11ok 13
Stano' cnie sadib) ročnej úhrad) /.:t u:fí\'anic
ncbyto,·ých pricMoro' a po1emko' ' majetku mc�ta.

1 icto n1,ad) určujú sad/b) nájomného/ ncb}to,)
' ch pricstorO\ a po1cmkm ' ma1ctl.u 1lll'sta
1.

Stano' cnie minimálnej ccn�. rq:�ulo' anej cCn) a cen� nájomného /a prcn:íjom
nch� to,·� ch p ries torov.

d) Prenajímané priestory. ktoré sa u>íva1u \' budO\ c
f.:rtíľa sa prenajímajú za cenu 1.-Slvrok.
V /lat)·c h

Moravciach.

MsKS ako mÚ/eum J l'amihna 1/ba J

diia 03.11.2008

Ing. Seralina Ostnho1\n,·;1
primatorka mesta

la správnosť:

Ing. Mirosl:I\ Slosúr
prednosta mestského úradu

z

Uznesenie č. 36312008
28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Llatých Moravciach
konaného d1\a 20. novembra 2008

Určenie zapisovnteľky.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
d1ia 20.11.2008
prero kova f o

určenie zapisovateľky a
h e r ie n a

ľ e do

m

i e.

že Viera Vaňová bola určená za zapisovatcľku zápisnice z 28. mimoriadneho zasadnutia MZ
konaného dňa 20.1 1 .2008.

V Llatých Moravciach. dňa 20.11.2008

Ing. Serafina Ostriho1iová
primátorka mesta

Za

správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Ví�fq1

z

Uznesenie č. 364/2008
28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného d11a 20. novembra 2008

Určenie ovcrorntcl'ov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20.11.2008
prerokovalo

určenie overorntcľo\' zápisnice a
berie na \'edamie

určenie overoYateľov zápisnice z 28. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa
20.11.2008: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Yicianovú.

V Zlatých Moravciach. dňa 20. l 1.2008

�ST

o

(�

�t.
@ '10""f..S MOflp..

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

---

la správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

č. 36512008
z 28. mimoria d neho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20. novembra 2008
Uznesenie

Voľba návrhovej komisie.

Mestské zastupite ľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20. 1 1.2008
prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a
vo

1í

komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča
členov návrhovej komisie : p. poslanca Vladimíra Klučiara ap. poslanca Ivana Hritza

predsedu návrhovej

V

Zlatých Moravciach. dňa

20.1 1.2008

I��

,�
�
®
<-1)"f; MQI\
.

v"-'
�'-'

Ing. Serafina Ostrihoiíová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Š losár
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 366/2008
z 28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20. novembra 2008

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnuti MZ konanom
dňa 20. l l .2008

berie

na

1•edo11 1 i e

zánik poslaneckého mandátu M UDr. Ladislava Kadlcca z a v ol e bný obvod é . 3.
konštaluje. že

p. Ladislav Boršč zložil zákonom predpísaný sľub do rúk primátorky mesta.
vyhlasuje

v zmysle § 51 ods. 2 .Gákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov nastúpe nie p. Ladislava Boršča za poslanca Mestského zastu piteľstva
v Zlatých Mor a\'ciach 7.a vol ebný obvod č. 3.

V Zlatých

Moravciach.

d1'ta

20.11.2008

�ST

/( �
�
' \J:-<;, /
o

\

�"

®

v"'

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

MQY\1'-.l

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

(/�f<fi

Uznesenie č. 367/2008

z 28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20. novembra 2008

Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre PAČ ŽITA VA s.r.o..

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20.11.2008

prerokovalo

návrh na odpredaj domu súpisné číslo 293 a pozemku KN registra „C'' č. 148511 o výmere
519 1112 pre PAČ ŽlT AV A s.r.o. so sídlom Námestie hrdinov č. 4, Zlaté Moravce
s ch v al'uj e

odpredaj domu súpisné číslo 293 a pozemku KN registra „C·' č. 1485/1 o výmere 519 m2 pre
PAČ ZlTAVA s.r.o. so sídlom Námestie hrdinov č. 4. Zlaté Moravce za cenu 4 100 OOO.- Sk

V Zlatých Moravciach. dňa 20.11.2008

/��

\, e �

)'

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

,<4,. ® -.i""'
"
�

Za

správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
-

Uznesenie č. 368/2008

z 28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20. novembra 2008

Návrh na odpredaj pozemkov pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a z:íchranného zboru

v �itrc.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 20.11.2008

prerokovalo

návrh na odpredaj pozemkov parciel KN registra „C" č. 1462/4 o výmere 950 m2, č. 1462/3
o výmere 519 m2 a č. 1462/5 o výmere 2382 m2 pre Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Nitre. Dolnočermánska 64 Nitra 11.
s ch v a/' uje

odpredaj pozemkov parciel KN registra „C'· č. 1462/4 o výmere 950 m2, č. 1462/3 o výmere
519 m2 a č. 1462/5 o výmere 2382 m2 pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Nitre. Dolnočermánska 64 Nitra 11 za cenu 500 Sk/m2
ukladá

kuptuúccho v zmluve zaviazať že, prípadné nároky na pozemky parciel č. 1462/3, č. 1462/4
a č. 1462/5 tretích osôb. bude v budúcnosti znášať Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Nitre.

V Zlatých Moravciach. dňa 20.11.2008

/��

C.�'"'
��ti1

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

č. 369/2008
z 28. mimori adneh o zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravci ach
Uznesenie

konaného dňa 20. novembra 2008

Návrh na odpredaj častí pozemkov pre Nitriansky samosprávny kraj.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnuti MZ konanom

d1ia 20.11.2008

prerokovalo

odpredaj časti pozemku parcely č. 569012. ktorý pod ľa GP č. 19/2008 tvorí diel 3 o výmere
3330 1112, časti pozemku parcely č. 4432, ktorý podľa GP č. 19/2008 tvorí diel 4 o výmere 2
m2 a čast i pozemku parcely č. 4435, k torý podľa GP č. 19/2008 tvorí diel 5 o výmere 6 m2
pre Nitransky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, Nitra, spo lu za cenu 1 Sk.
i

schvaľuje

odpredaj časti pozemku par cely č. 569012, kto rý podľa
3330 m2, časti pozemku parcely

č.

OP č.

19/2008 tvorí diel 3 o výmere

4432, ktorý podľa GP č. 19/2008 tvorí diel 4 o výmere 2

m2 a časti pozemku parcely č. 4435. ktorý podľa GP č. 19/2008 tvorí diel 5 o v)•mere 6 m2
samo sprá vny kra j Š tefániko va tr. 69. Nitra, spolu za cenu 1 Sk.

pre Nitriansky

V Zlatých Moravciach, dňa

,

20.11.2008

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátork a

Za správno sť:

In g

.

me

sta

Mirosl av Šl osár

prednosta mestského úradu

U7riescnie č. 370n008
z 28. mimoriadneho zasadnutia \itestského zastupiteľstva v Zlatých Mora\'cíach
konaného dňa 20. novembra 2008

Núvrh na zmenu rozpočtu Mesta

Zl!lté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 28.mimoriadnom zasadnutí MZ ko nanom
d1�n 20.11.2008
prerokovalo

mivrh na 7menu rozpočtu
S

Mesta Zlaté Moravce na rok 2008

ÔI I' a /"IIj 1!

t\ýšcnie príspevku pre Záhradnícke slu>by mesta Zlaté Moravce o 2 OOO OOO.- Sl. na rok
2008. ktoré budú použité na vyrovnan ie dlhu /áhradnickych sluJieb mesta /laté Mora\'Ce
\OČÍ príspevkovej organizácii Služb)t m p.

V Zlatých Moravciach. dňa

20.11.2008

/'��

\
('�(' f8J
,,,.

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

\& �c;
-1)„
• MP�I' ((

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šl osár
prednosta mestského úradu
-

Uznesenie č. 37-t/2008
z 29. mim oriadneho zasadnutia Mestského ,wstupitcľstva v Zlatých l\lormciach
konaného dňa 08. decembra 2008

Mestské .:a�tupitcľstvo v Zlatých Moravciach na 29.mimoriadnom zasadnuti ML konanom
dňa 08.12.2008
prerokol'alo
schválenie finančného príspevku pre kongregáciu Bratov l'cšiteľo' ,. 71atých 1\
1ora' ciach.
schvaľufe
linančný príspevok pre kongregáciu Bratov Tešiteľov v Z.lat)·ch Moravciach vo\') škc 75 OOO
Sk (l.j. cca 50 percent ,·ynaložen)ch finančných nákladov).

V

Llatých Moravciach

.

diia

OR.12.2008
'

Ing. Serafina Os t rihoiHl\ ,1
primáto rka m..:sta

Za sprá\'nosľ:

Ing. Mirosla' Šlnsur
predno st a mcstsk.:ho uraclu

� . �?
�vn „ t.,.,
11

lfzne,enic č. 373noos

z

29. mimoriadneho /asadnutia l\tcstskcho zastupiteľst v a ' 71al)ch l\lora,ciach

konaného dna 08. decembra 2008

\'ol'ba náuhoHj 1..omi�ic.

\lestské zastupiteľst\o' /latých Moravciach n;1 29.mimoriadnom 1aS<u.lnu1i \l/ l.onanom
dna 08.12.2008
prt!roko ľa/o
'oľbu návrhovej

"o

l.omis1c <•

Ií

predsedu návrhovej

komi sie: p.

členov návrho,cj komisie

:

poslanca Ivana l lrilla

p. po slanca Ivana f\1a1Ľho ap. poslanca Inµ l.a<lisla'a Boršča.

V /latých \loravciach. d1'a 08. l 2.200ll

�

(�E�
\�

Ing. Serafina Ostriho1t
i wá
primátori.a 1m:sta

12'
c,"Mo�"� ·

Ing \1iroslm

/a správnosť:

.

Slosár

prednosta mcsi-kcho úradu

I'-

•

U:mcscnic č. 372/2008
1

29. mimoriadneho zasadnutia MesL�kého zastupitd\t\':l
konaného d1ia 08. decembra 2008

' Llat)·ch J\1ora,·ciach

Určenie O\'Crovatcl'o\' zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Z latých Moravciach na 29.mimoriadnom Lasadnutí J\.11. kom1110111
dňa 08. 12.2008
preroko ""'"
určenie O\'Cr<l\'atcľm 1ápisnice a
h e r i t'

11 ''

" t.' cl CJ n1 i e

určenie O\ cro' ateľo\ zápisnice

7

29 rnimonadneho 1.asadnutia \1/ konaného d1ia

08.12.2008 p. poslanca PaedDr Pavla Pctro\iča ap. poslanca Vladim1ra Klučiara

\'/lat)ch\1nravcinch. dňa 08.12.2008

/·�
(\' �
�,1

\

Ing. Scralina Ostriho1,o\'Ú
primátorka mesta

<"}"I;E M'l>oP.i'-p«·
.

/a sprá\nosť;

Ing. \lirosla' Šlosar
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 37112008
z 29. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľst\'a v Zlatých Moravciach
konaného d11a 08. decembra 2008

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 29.mimoriadnom zasadnutí M7, konanom
diía 08.12.2008
prerokol'a/o
určenie zapisovatcľky a
h e r i e 11 a

"e

do

111

i e.

že Viera Vaňová bola určená za zapisovatcľku zápisnice z 29. mimoriadneho zasadnutia i'.11
konaného dňa 08.12.2008.

V Zlatých Moravciach. dňa 08.12.2008
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11'

Ing. Serafína Ostriho1iová

c,"- '

primátorka mesta

-i;E M ol\1'1'

Za správnosť:

Ing. Miroslm

Š losár

prednosta mestského úradu
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llzncsenic č. 375/2009

z 30. mimoriadneho zasadnu1ia Mestského /.as1upitcľs1va v 7.la 1ých
konaného diia 05.

januára

:V1ormciach

2009

Určenie zapisovatcľky.

Meslské zaslupitt:ľstvo

diia 05.01.2009

v Zlatých Morav ciach na JO.mimoriadnom zasadnulí f\.1/'. konanom

prerokovalo

určenie zapisov ateľky a

b e r ie

n

a v e do 1n ie,

že Viera Vaňová bola ur čená za 7api sov ateľku

zápis nice na

30.mimoriadnom zasadnutí ML

konanom d1ía 05.01.2009

V Zlatých Moravciach. dňa

05.01.2009
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lng. Serafina Ostrihoľtovú
primátorka mesta

La správnosť:

Ing.

Miroslav Šlositr

prednosta mestského úradu

Uzne�enie \'. 376/2009

z 30. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitcľ:,t1a v 7.lai)'·ch Moravciach
konaného dňa 05. januá ra 2009

ll rčcnie ovcrovnt cl'ov z:ípisui ce.

Mestske zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 30.rnirnoriadnom /asadnutí M7 konanom
dňa 05.01.2009
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a

berie

110

vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca Vladimíra Klučiara. p. roslanca PaedDr. Pada P�tro1·iča
ap. poslankyňu Mgr. Denisu Uhríno1·ú /. 30. mimoriadneho 7asadnutJa M/ konan�ho d1ia
05 01.2009

V llatých Moravciach. d1ia OS.O1.2009
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.

l Ing.G�
.
S<!rafina Ostrihormva

•
•1

..

prim<Ítorka mesta

'

Za správnosť:

Ing. tvtiroslav Š los:ír
prednosta mcstsk0ho úradu
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Uznesenie č. 377/2009

z 30. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľst,·a v Zlat)eh 'vloravciach
konaného diia 05. januára

'.!OO!J

Voľha návrhove.i komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Morn\-ciach na 30.mimoriadnorn /.<ISadnutí MZ konanom
diia 05.01.2009
preroko 1•alo
»oľhu návrho vej komisie a
I' v

Ií

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pada Šcptáka
členov návrhovej komisie
Boršča

: p. poslanca Ing. .Jána Solčianskeho ap. poslanca Ing. Ladisla1 a

V Zlatých Moravciach, d1ía 05.01.2009
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Ing. Seralina Ostrihoi1oľú

.

7.a správnosť:

primátorka mesta

Ing. Mirosla\· Šlosár
prednosta mestského

51'
. .. .
. �&'1'
.
'

"

úradu

Uznesenie č. 378/2009

z 30. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľst rn v 7.latých Moravciach
konaného dľia 05. janu ára 2009

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na JO.mimoriatlnom 7asadnutí t\li' konanom
d1ia 05.01.2009
prerokovalo

spôsob reali�ácie ,.Výberove konanie na strategického partnera (investora) mesta 7.latt'

Moravce. za účel om realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemoc11ic 11
Prof. MUDr. Rudol fa Korca

s

ch " a ľ uj e

DrSc." a

vyhlásenie .. Výberového konania na st rat egi ckého partnera (i1westora) 1m:sta 71até \1 or;1, c c.

7a

·

účelom realizácie ozdravného

a ro7.vojového projektu pre t\lestsl.. ú ncmocmcu

Prof ivllJDr.

Rudolfa Korca DrSc:·
11dporúča

vyhlásiť „Výbero vé konanie na strateg ického partnera

(investora) mesta Zlaté Moravce. ia

účelom realizácie ozdravného a ro1.voj0\ého projektu pre Mestskú nemocnicu Prof. t\ll .Dr.
Rudolfa Korca DrSc." v denníku

ďalej zverejnenie na úradnej

s

celoslovenskou pôsobnosťou t.j.

tabuly mesta a na internetovej stránke

základe nasledovnýchpodmienok:

Hospodilrske noviny.
mesta Zlaté ľ\lora' c.: na

PODMIENKY
výberového konania na strategického partnera (investora) Mesta Zlaté
Moravce, za účelom realizúcie ozdn1vného a rozvojového projektu pre
Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Na základe predchádzajúcich opakovaných rokovaní mestskej raJy. mcslského
.
nstupiteľs1va, ako i n a t.áklade urobených ana lý z a skuto čného vývoja situácie , ivlestskcj

MUDr.
konanie na

nemocnici Proľ.
" Výberové

realizácie ozdravného a
Korca. DrSc.

"

Rudolfa Korca, DrSc. sa Mesto 7.laté Moravce rozhodlo usku1oé11iľ
strategického

ro1vojového

partnera (investora) Mt:sta 7.laté Moravce,

projektu pre Mestskú nemocnicu Prof.

(ďalej len Výberové konanie a Nemocnica)

Vyhlasov:itcľ výberového konania:

Mesto 7.laté Morave .:

Sídlo: UL 1. m<íja č. 2. 953 O 1 Zlaté Moravce
IČO 308 676

Štatutárny orgán: Ing. Serafina Ostrihoľíová, primátorka Mesta Zlaté Morm ce
Kontaktné osoby:
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Mestského úradu ,. Zlatých tvloravciad1

Telef
ónne číslo: 0:17/69 239 20
ľax: 037169 239 45
Mobil: 0918 344 690

E- Mail: prednosla(a 1latemoravce.1:u

za

MľDr.

učelom

Rudolfa

Doc. MUDr. Viktor

Zák. CSc. riaditeľ

Mestskej nemocnie�

Telefónne číslo: 037/64 224 38
Fax:: 037/64 251 51
Mobil: 0905 414 740
E- mail: !:!J.nlm(a wmx.sk
Predmet v)•bcrového konania:
Predmetom výberového konania je výber strategického partnera (investora)
Moravce,

za

Mesta l'.laté

účelom realizácie 01.dravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu

Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Spôsob V)'hláscnia v)'bcrového konania:
V denníku s celoslovenskou pôsobnosťou - Hospoditrskc nov111y. na úradnej tahulí 1111.:sta
a internetovej stránke mesta Zlaté Moravce.
Účastníci výhcrového konania:
Výberového konania sa môí.u 7.účastniť právnické a fyzické osoby, združenia fyzických
a právnických osôb s právnou subjektivitou (ďalej diujemcovia), ktoré si po úhrade poplatku
100 € t.j. 3.012.60 Sk (konverzný kurz 1 €

-

30.126 Sk)

preberú na Mestskom

úrade

Podmienky Výberového konania v lehote do 14 dní odo dňa prvého

v Zlatých Moravciach

Lvcrejnenia Výberového konania v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.
Pri úhrade poplatku dostanú záujemcovia mau.:riál
sa potvrdením o úhrade

preukázaní

poplatku

..Strategický audit nemocnice"

bude

záujemcom

a

po

umožnen:í prehliadka

nemocnice podľa ich požiadaviek a bude im zodpovedané na otázky týkajúce sa prevád7ky.
riadenia i ekonomiky nemocnice. Na tieto otázky odpovedia vyššie menované kontaktne
osoby.
Spôsob a lehota podávania prihlášok do výberového konanin:
Prihlášky
2009.

do výberového konania možno podávať do 12.00 hodiny

v piatok 10 januúra

Prihlášky sa podávajú v zalepených obálkach 'lľetcľnc označených na prednej 'tr;mc

nadpisom
V prípade

„

Výberové konanie

podania

návrhu

Nemocnica" na adrese vyhlasovateľa výbcro' ého konania.

poštou

musí

byť

návrh

v stanovenej

lehote

doručen)·

vyhlasovatel'ovi. Dámm poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Do výberového konania nie je možné zahrnúť prihlášku. ktorá nebola doručená du sídla
vyhlasovatd'a výbero,·ého konania do 12.00 hodiny v piatok 30. januára 2009.
Doručenú prihlášku nie je možné meniť. doplňovať ani od\'olať.
Obsah prihlášky do výberového konania a jej povinné p r ílohy:

Prihláška a jej povinné prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Prihláška musí obsahovať tieto povinné prílohy:
1.

Ozdravný a ro7vojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. i\1UDr. Rudolfa Korca.

DrSc" v rozsahu minimálne
a F.ro1.umitcľne

opísať

pracovnoprávnych

3 strán a

sposob

maximálne

riešenia všetk)·ch

v;-ťahov.

ná' rh

5

;,trán. kt<ir} musí jasn<:

záväzkov

rozvojov�ho

nemocnice. riešenia

mcd1cinskeho

programu

s predpokladanou výškou investície. ako aj posk) tnut1e 7:\ruky 1.a splnenie '}·šk)
týchto

investícii

do nemocnice.

Projekt musí

/Á1bczpcčiť dlhodob<l llllr2atd'nli

existenciu nemocnice a jej konkurencieschopnosť. Projekt musí taktiá obsaho"aľ
návrh právno-ekonomickej konštrukcie strategického panners1\·a m<:dt:i /áujrn1rnm
(investorom) a Mestom Zlaté Mont\ ce.
2. Výpis z obchodného registra alebo iného zákonom určeného regis1ra z5ujcmcu 11ic
starší ako 3 mesiace (v prípade právnických osôb).
Fotokópiu
občianskeho preukazu (v prípade fyzických osôb) .
3.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako J m esiace (v prípade fyzických osôh).
5. Pr acovný životopis (v prípade fyzických osôb)
6. Potvrdenia o tom, že zátljcmca nemá neuhradené /'Úväzky po lehote splatností \Oci
Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisľorni a ostatným zdra\·om)·m
poisťovniam a daňovému úradu.
7. Fotokópiu daňového priznania za rok 2007 (v prípade prá\'nických a podnikajúcich
fyzických osôb).
8. Súvahu a výsledovku k 30. X. 2008 (v prípade právnických osôb).
9. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch o \'ýdavkoch k 30.X.2008 ("
prípade podnikajúcich fyzických osôb).
1O. Doklad potvrdzujúci. že uchádzač má minimálne 5 ročné skúsenosti s riadenim alebo
prevádzkovaním nemocnice na Slovensku (príslušné po\'olenia. rozhodnutia.
pracovné alebo obdobné zm luvy). V prípade združení je postačujúce. aby telllo doklad
predložil len jeden z jeho členov.
'

Ďalší postup v)·bcru spomedzi uchádzačov:
Doručené obálky s prihláškami do výberového konania budú otvorené verejne v pondelok 2.
februára 2009 o l 2.00 hodine v zasadačke Mestského úradu na adrese vyhlasovat.:ľa
výberového konania komisiou v zložení: JUDr. Terézia Lang. J\JDr. Augustína Kolenčíková.
Mgr. Pavol Š cpták. MUDr. Štefan Valkovič. MVDr. Peter D\Onč. P ha rmDr. hona Vicianod.
Mgr. Denisa Uhrínová. Komisia preskúma formálnu správnosť a úplnosť prihlášok.
Uchádzači. ktorí nesplnia formálne predpoklady na úča;;ť vo výberovom konaní ' ) ri1di.
Ostatní uchádzači postupujú do druhého kola výberového konania. O S\ ojej činnosti komisia
vyhotoví zapisnicu. ktorú podpíšu všetci členovia komisie a odovzdajú primátorkc Mesta
Zlaté Moravce. V Li\pisnici skonštatujú formálnu úplnosť prihlášok do výbem\'ého konania.
a tiež v krátkosti vecne charakterizujú každého uchádzača na základe predložených po,·inných
príloh prihlášky.
Druhé kolo výberového konania:
V utorok dňa 3. februára 2009 na 14.00 hodinu bude zvolaná výhero,·ú komisia. kwrú bude
viesť primátorka mesta Zlatých Moraviec. na ktorej bude prečítaná zúpisnica komisie
z otvárania obálok s prihláškami. Následne bude v abt:cednom poradí t11noi..ncné uchádzaforn
predstavil' sa a počas 15 minút prezemovaľ S\'Oj „Ozdravný a rozvojový projekt pre \lcstskú
nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc". Následne budú mať členovia V)bcro,·cj
komisie 15 minút na otázky k projektu i uchádzačovi. Počas prezentácie a otázoJ.. \'rokovacej
miestnosti nemôžu byť prílomní iní zo záujemcov ako prezentujúci sa. Po ukoncení
prezentácie bude priestor na diskusiu všetkých členov Výbcro,·ej komisie.
Po skončení Lasaclnutia výberovej komisi e (priblii.ne o 16:00 hod} budr naskdu,·aľ
mimoriadne zasadnutie mestského Lastupitcľst\'a k sclwálcniu strategického ill\cstora
Mestskej nemocnice v Llatých Moravciach.

Spôsob hlasovania v)·berovcj komisie:
Po ukončení diskusie pristúpi Výberová komisia k tajnému hlaso\'aniu. iakýrn spôsobom. zc
ka;ld
. ý člen komisie napíše na lístok meno toho z.áujemcu. o ktorom si myslí. že je
najvhodnejší pre mesto ako strategický partner (investor). Komisia zráta hlasy. urobí poradie
a vylúči záujemcu. ktorý pri hlasova11í óska najmenší počet l1lasov. Potom sa hlasornnie
opakuje ďalším kolom. V poslednom kole hlasovania bude V�bcrová komisia' yheraľ mecl7i
dvoma zvyšnými záujemcami. Poradie uchádzačov predloži výberová komisia me�1skcmu
Lastupiteľstvu na schválenie.
Zloženie Výberovej komisie:

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva
Traja zástupcovia mestského úradu menO\'aní primátorkou mesta
Traja zástupcovia nemocnice menovaní riaditeľom nemocnice
Traja zástupcovia komisie sociálno-zdravotných a bytových záležitostí. ktorí nie sú poslanci
mestského zastupiteľstva menovaní predsedom tejto komisie
Podmienkou regulárneho vyhodnotenia výberového konania je účasť minimálne 1 O poslanca\'
mestského zastupiteľstva.
Spiisoh a termín vyhlásenia výsledkov výberového konania:

Vyhlasovateľ oznámi úspešnému záujemcovi najneskôr vo štvrtok 5. februára.
návrh alebo výberové konanie najneskôr do 5. februára zruší.

zc

prijal jd10

Záväzok Mesta Zlaté Moravce a víťazného uchádzača:

Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje s uchádzačom. ktorého schváli mestské zastupiteľstvo.
uzavrieť príslušné zmluvy tak, aby mohol byť realizovaný vybraný ,.Ozdravný a rozvojový
projekt" v rámci prezentovaného právno-ekonomického návrhu.
Víťazný uchádzač výberového konania sa zaväzuje v termíne do 28. 02. 2009 podpísať
zmluvu na realizáciu vybraného „Ozdrarného a rozvojového prnjektu„ s účinnosťou od O 1.
03. 2009.
Vyblasovatcľ

si

vyhradzuje

právo

odmietnuť

všetky

predložené

n;ívrhy

a výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu zrušiť. Účastníci Výberového konania
v plnej miere znášajú všetky náklady spo,jené s ich účasťou vo V:ýherovom konaní a
nemajú nárok na n:íhrndu žiadnych nákladov spojených s týmto Výhcrov�·m konaním,

ani

na

vrátenie

poplatku,

a to

ani

'1yhlasovateľom.
·p

V Zlatých

Moravciach. diia

05.01.2009

v prípade

zrušenia

v)'b erov éh u

konanill
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prim<itorka mesta

/,a správnosť:

Ing. Mirosla\ Š los3r
pn:dnosta m<:stského úradu
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Uznesenie c. 379/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
ber i ena
ved o mie,
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dna 03.02.2009

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

I

---Za správnost':

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 380/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca PaedDr. Pavla Petrovica p. poslanca Jozefa Tonkovica
z 31. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dna 03.02.2009

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie C. 381/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo

volbu návrhovej komisie a
volí

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
clenov návrhovej komisie : p. poslanca MUDr. Štefana Valkovica a
p. poslankynu Mgr. Denisu Uhrinovú

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

(,

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie C. 382/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo
hlasovanie o spolocnom hlasovaní pre všetky 3 projekty pod bodmi c.5, c.6 a c.7 v programe
31. MMZ a
s ch val' uje
hlasovanie o spolocnom hlasovaní pre všetky 3 projekty pod bodmi c.5, c.6 a c.7 v programe
31. MMZ

V Zlatých Moravciach, dna

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost':

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského Úradu
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Uznesenie c. 383/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 3 1.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo

vynatie budovy sÚp.Císlo 511 orientacné císlo 22 bývalého mestského úradu medzi
nemocnicou a poliklinikou z predmetu prenájmu Mesta Zlaté Moravce a
s ch v a l II j e
vynatie budovy súp. císlo 511 orientacné císlo 22 bývalého mestského úradu medzi
nemocnicou a poliklinikou z predmetu prenájmu Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009

~šf0'",
" "\
I
/\ ~r~)7
'~;<:~
\
\
'-./
I
,

C

./

/

J

,~

~.

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta
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Za správnost':

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie C. 384/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 3 l.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo

predložený návrh výberovej komisie na schválenie strategického partnera pre Mesto Zlaté
Moravce na ozdravný a rozvojový projekt pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a
s ch v a l uje
za strategického partnera mesta Zlaté Moravce MUDr. Pavla Ucníka, PhD., MPH, MBA, za
úcelom realizácie predloženého Ozdravného a rozvojového projektu pre Mestskú nemocnicu
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. v Zlatých Moravciach formou prenájmu Mestskej
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. v Zlatých Moravciach, pricom podmienky
prenájmu budú predmetom prerokovania a schválenia Mestským zastupitelstvom zvolaným
po predložení nájomnej zmluvy strategickým partnerom na Mestský úrad Zlaté Moravce,
v priebehu mesiaca február 2009.

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Odôvodnenie nepodpísania uznesenia c. 384/2009 z 31. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach konaného dna 03.02.2009

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení pozastavujem výkon
uznesenia c. 384/2009 o schválení za strategického partnera mesta Zlaté Moravce MUDr.
Pavla Ucníka, PhD., MPH, MBA, za Úcelom realizácie predloženého Ozdravného
a rozvojového projektu pre MestskÚ nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. v Zlatých
Moravciach formou prenájmu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
v Zlatých Moravciach, z dôvodu, že je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, ked'že
schválený investor odmieta prevziat dlhy Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca
DrSc vo výške 1.228 175 € 1 37 mil. Sk l, co je neprijatelné z hladiska záujmov mesta a aj
z dôvodu, že nájomné chce investor uhrádzat vo forme investície do Mestskej nemocnice
a nie formou Úhrady na Úcet Mesta Zlaté Moravce.
V Zlatých Moravciach di'1a11.02.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Uznesenie c. 385/2009
z 31. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 03. februára 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 31.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 03.02.2009
prerokovalo

návrh poslanca Mgr. Pavla Šeptáka na schválenie financného príspevku zriad'ovatela pre
Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. v Zlatých Moravciach na mesiace
január, február, marec 2009 vo výške 1/12 z príspevku zriadovatela z rozpoctu roku 2008 za
každý mesiac a
schval'uje

financný príspevok zriadovatela pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
v Zlatých Moravciach na mesiace január, február, marec 2009 vo výške 1/12 z príspevku
zriadovatela z rozpoctu roku 2008 za každý mesiac.

V Zlatých Moravciach, dna 03.02.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Odôvodnenie nepodpísania uznesenia c. 385/2009 z 31. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach konaného dna 03.02.2009

V zmysle ustanovenia
§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení pozastavujem
výkon
uznesenia C. 385/2009
o schválení
financného
príspevku
zriadovatela
pre MestskÚ
nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. v Zlatých Moravciach
na mesiace január,
február. marec 2009 vo v)'ške 1/12 z príspevku zriad'ovatela
z rozpoctu roku 2008 za každý
mesiac, z dôvodu že poslanec Mestského zastupitel'stva
Mgr. Pavel Šepták. ktorý návrh
predniesol, poskytuje právne služby Mestskej nemocnici na základe Dohody o vykonaní práce
a teda predloženie
vyššie uvedeného
návrhu evokuje
podozrenie
z
kolízie záujmu
u menovaného poslanca.

V Zlatých Moravciach

dií.a 11.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihoií.ová
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Uznesenie c. 386/2009
z 32. mimoriadneho

zasadnutia Mestského zastupitel'stva
konaného dií.a 19. februára 2009

v Zlatých Moravciach

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupite/'stvo
diia 19.02.2009

v Zlatých Moravciach

na 32.mimoriadnom

zasadnutí

MZ konanom

prerokovalo
urcenie zapisovatelky

ber

i ena

a

ved o mie,

že Viera Vaiiová bola urcená za zapisovatelku
konanom dií.a 19.02.2009

V Zlat)'ch Moravciach,

zápisnice

na 32.mimoriadnom

zasadnutí

dt'í.a 19.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihot'í.ová
primátorka mesta
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Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského Úradu
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Uznesenie
z 32. mimoriadneho

c. 386/2009

zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dI1a 19. februára 2009

Urcenie zapisovatel'ky.
Mestské zastupitelstvo
v Zlatých Moravciach
dna 19.02.2009

na 32.mimoriadnom

v Zlatých Moravciach

zasadnutí

MZ konanom

prerokovalo
urcenie zapisovatelky
a
her i ena
ved o 111 i e,
že Viera VaI10vá bola urcená za zapisovatelku
konanom dna] 9.02.2009

V Zlatých Moravciach,

zápisnice

na 32.mimoriadnom

zasadnutí

MZ

dI1a 19.02.2009
~
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CID

Ing. Serafína OstrihoI1ová
primátorka mesta

0~

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského Úradu
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Uznesenie c. 387/2009
z 32. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 19. februára 2009

Urcenie overovafel'ov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 32.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
di1a 19.02.2009
prerokovalo
urcenie overovatel'ov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkovica a p. poslanca Ivana Hritza z 32.
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného di1a 19.02.2009

V Zlatých Moravciach, di1a 19.02.2009
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Za správnost:

Ing. Serafína Ostrihoi1ová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie
z 32. mimoriadneho

C.

387/2009

zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 19. februára 2009

v Zlatých Moravciach

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo
di'ia 19.02.2009

v Zlatých Moravciach

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice
berie
l1a vedomie

na 32.mimoriadnom

zasadnutí

a

overovatelov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkovica a p. poslanca
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dna 19.02.2009

V Zlat)'ch Moravciach,

dna

MZ konanom

Ivana Hritza z 32.

19.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

'

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského Úradu
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Uznesenie
z 32. mimoriadneho

c. 388/2009

zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného di1a 19. februára 2009

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo
v Zlatých Moravciach
di1a 19.02.2009

na 32.mimoriadnom

v Zlatých Moravciach

zasadnutí

MZ konanom

prerokova/o

volbu návrhovej
vo tí

komisie a

predsedu návrhovej komisie: p. poslankyi1u: PharmDr. Ivonu Vicianovú
clenov návrhovej komisie
: p. poslanca: [vana Malého a p. poslankyi1u Julianu Hlásnu.

V Zlat)'ch Moravciach.

di1a 19.02.2009
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Ing. Serafína Ostrihoi1ová
primátorka mesta
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Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie
z 32. mimoriadneho

C.

388/2009

zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dií.a 19. februára 2009

V olba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo
v Zlatých Moravciach
di1a 19.02.2009

v Zlatých Moravciach

na 32.mimoriadnom

zasadnutí

MZ konanom

prerokovalo

volbu návrhovej

komisie a

volí

predsedu návrhovej komisie: p. poslankyií.u: PharmDr. Ivonu Vicianovú
clenov návrhovej komisie
: p. poslanca: Ivana Malého a p. poslankyií.u Julianu Hlásnu.

V Zlatých Moravciach.

dií.a 19.02.2009

Ing. Serafína Ostrihoií.ová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 389/2009
z 34. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 22. apríla 2009

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 34.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 22.04.2009
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
ber i ena
ved o mie,
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 34.mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dna 22.04.2009

V Zlatých Moravciach, dna 22.04.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Vt&R7'"
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Uznesenie c. 390/2009
z 34. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 22. apríla 2009

Urcenie overovatel'ov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 34.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 22.04.2009
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkovica a p. poslanca Ivana Hritza z 34.
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dna 22.04.2009

V Zlatých Moravciach, dna 22.04.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 391/2009
z 34. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 22. apríla 2009

V ol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 34.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 22.04.2009
prerokovalo

volbu návrhovej komisie a
volí

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca: RNDr. Mariána Bátom

V Zlatých Moravciach, dna 22.04.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

VttJ
Za správnost:

/c!t~

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval~
Za správnost: ....~
Dna:
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Uznesenie c. 392/2009
z 36. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 21. mája 2009

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 21.05.2009
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
ber i ena
ved o mie,
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dna 21.05.2009

V Zlatých Moravciach, dna 21.05.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

~LOí'7'<Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: ~

za

správnost:

Dna:
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Uznesenie c. 393/2009
z 36. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 21. mája 2009

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 21.05.2009
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ivana Malého a p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu z 36.
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dna 21.05.2009

V Zlatých Moravciach, dna 21.05.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

VtOfrl~
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: ..
za správnost:
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Uznesenie c. 394/2009
z 36. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 21. mája 2009

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 21.05.2009
prerokovalo

volbu návrhovej komisie a
vo /í

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca: Jozefa Tonkovica
clenov návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka, p. poslanca Vladimíra Kluciara

V Zlatých Moravciach, dna 21.05.2009
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Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

~0~ )

Za správnost':

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:~

za správnost:
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Uznesenie c. 395/2009
z 36. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 21. mája 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 21.05.2009
prerokovalo

Návrh "Zmluvy o spolupráci" medzi Mestom Zlaté Moravce a spolocnostou Urbicom a.s.,
Bratislava
s ch v a l uje
"Zmluvu o spolupráci" medzi Mestom Zlaté Moravce a spolocnostou Urbicom a.s.,
Bratislava

\'

V Zlatých Moravciach, dna 21.05.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

(íl

Za správnost:

[,.?/q'?
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spracoval: .~
Za správnost: .•..
Dna: ...-2:t.
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Uznesenie C. 396/2009
z 36. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 21. mája 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 36.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 21.05.2009
prerokovalo

AI návrh nájomnej zmluvy na prekládku teplovodného potrubia (výmenná stanica)

ch v a l uj e
nájomnú zmluvu na prekládku teplovodného potrubia (výmenná stanica),

s

prerokovalo

BI návrh nájomnej zmluvy na úprave cesty za úcelom pripojenia stavby "Tesco"
ch v a l uj e
nájomnú zmluvu na úprave cesty za úcelom pripojenia stavby "Tesco"
s

prerokovalo

CI návrh nájomnej zmluvy na úprave cesty na pozemok pod telesom cesty na
Hviezdoslavovej ulici
s ch v a l uj e
nájomnú zmluvu na úprave cesty na pozemok pod telesom cesty na Hviezdoslavovej ulici

V Zlatých Moravciach, dna 21.05.2009
~
WIESTO

. Ie;
~

\ ~~-I \

®

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

",'"

\!l fZ
Za správnost:

ci IC/V

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
rlarenál spracoval: ..~:"'- .. =
...=..-..."~-Za správnost: ... ~u.-1
Dna: .... .?tF.
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Uznesenie c. 397/2009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 07. júla 2009

v Zlatých Moravciach

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 38. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 07.07.2009
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 38. Mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dna 07.07.2009.

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

(jl t O/q',
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

'cMatena, 'W'cov,t:

6..

ZasPnivnoSt:
Dlla:
i:: ~~
~~.~
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Uznesenie c. 398/2009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 07. jÚla 2009

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 38.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 07.07.2009
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca PaedDr. Pavla Petrovica a p. poslanca Jozefa Tonkovica
z 38. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dna 07.07.2009

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta
,.,..---...

V'(bírJ'
Za správnost:

t

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spracoval: ~

bl'.~«?2

Zasprávnosf: ..~·~~
Dna:

-

i/~~/
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Uznesenie C. 399/2009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 07. júla 2009

v Zlatých Moravciach

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 38.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 07.07.2009
prerokovalo

volbu návrhovej komisie a
volí

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Kluciara
clenov návrhovej komisie: poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a poslanca Ing. Ladislava Boršca

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

~ f'OrlC!p
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spracova~
za spn!vnos!:
Dna:

~.1;.~~:
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Uznesenie C. 400/2009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 07. júla 2009

Schválenie štatútu partnerstva Nitrianskeho vedomostného regiónu
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 38.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dI1a 07.07.2009
prerokovalo
štatút partnerstva Nitrianskeho vedomostného regiónu a
s ch var uj e
štatút partnerstva Nitrianskeho vedomostného regiónu.

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

VliD/11
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

v/

Material spracova~
~5(1J'{

P.l Zco

Dna'

Za správnost:
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Uznesenie c. 40112009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 07. júla 2009

Základná škola Pribinova- prefinancovanie projektu a následne zaradenie do rozpoctu
2009 na základe už prijatého uznesenia zo dna 16.4.2008
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na 38.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 07.07.2009
prerokovalo

prefinancovanie projektu
rozpoctu pre rok 2009 na
s ch va l u} e
prefinancovanie projektu
rozpoctu pre rok 2009 na

ZŠ Pribinova a následné zahrnutie financných prostriedkov do
základe prijatého uznesenia zo dna 16.04.2008 a
ZŠ Pribinova a následné zahrnutie financných prostriedkov do
základe prijatého uznesenia zo dna 16.04.2008.

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

(/;/0fcl~l
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:

.~-:::?
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Uznesenie C. 402/2009
z 38. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 07. júla 2009

Návrh na S % spolufinancovanie projektu Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté
Moravce.! " Moderná škola" /
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 38.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dna 07.07.2009
prerokovalo

návrh na spolufinancovanie projektu Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce "Rozvoj
klúcových kompetencií žiakov s využitím nových ucebných materiálov", v operacnom
programe Vzdelávanie, opatrenie - Premena tradicnej školy na modernú.
Výška spolufinancovania predstavuje 5 % - t.j. 8 190,95 EUR (246760 Sk) z celkových
nákladov zo sumy 163919,00 EUR (4 935200 Sk).
s ch v a l II j e
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v projekte Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté
Moravce "Rozvoj klúcových kompetencií žiakov s využitím nových ucebných materiálov",
v operacnom programe Vzdelávanie, opatrenie - Premena tradicnej školy na modernú.
Výška spolufinancovania predstavuje 5 % - t.j. 8 190,95 EUR (246 760 Sk) z celkových
nákladov zo sumy 163 919,00 EUR (4 935200 Sk).

V Zlatých Moravciach, dna 07.07.2009

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Ma'eri., sP'acov~
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Dna:
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Uznesenie č. 403/2009
40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 1.10.2009

prerokovalo
určenie zapisovateľky a

h

e r

ie

n

a ve d o m i e,

že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 1.10.2009

I

V Zlatých Moravciach, dňa 1.10.2009
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

V1'c"c1t

Ing. Miroslav Šlosár

prednosta mestského úradu
Materiál spracoval: ..

�'?'.':?-;__....

V<{Ífo,,.„�� v�·ý171

Za spravnos
·
f·. . . . . . ... ...... ..... „ .. . . !..
Dňa:

.f.!P.·.. ?.t;;.-?1. „ ................. .
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Uznesenie č. 404/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Určenie overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí M Z konanom
dňa 01.10.2009

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na ve domie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Vladimíra Klučiara a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
z 40. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa O 1.10.2009

V Zlatých Moravciach, dňa 1.10.2009
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

�·

Za správnosť:

rj1/DJéf'{
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spraco
val·

Za

.

správnosť:
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Uznesenie č. 405/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 01. l 0.2009

prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
v o lí

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča
členov návrhovej komisie: poslanca Ivana Hritza a poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach, dňa 1.10.2009

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
--

(//(VJ'7'v
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:
Za
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Uznesenie č. 406/2009
40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Návrh na schválenie uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim:

Mestom Zlaté Moravce a budúcim kupujúcim NSK

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom dňa

o1.10.2009
prerokovalo
odpredaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú na Katastrálnom úrade Nitra, Správe katastra Zlaté

Moravce zapísané v liste vlastníctva č. 5417 ako parcela registra „E" č. 5601, 4 73, 459/1, 459/2, 5398

a v liste vlastníctva č. 3453 k.ú. Zlaté Moravce ako parcela registra „C" č. 456/32, za dohodnutú

kúpnu cenu 1,-- € (slovom jedno euro ),t. j.13O,126 Sk/, pre budúceho kupujúceho : Nitriansky

samosprávny kraj, so sídlom Nitra, Štefánikova tr. č. 69, v zast. Doc.Ing. Milanom Belicom, PhD.,
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a

schvaľuje
odpredaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú na Katastrálnom úrade Nitra, Správe katastra Zlaté

Moravce zapísané v liste vlastníctva č. 5417 ako parcela registra „E" č. 5601, 473, 45911, 459/2, 5398
a v liste vlastníctva č. 3453 k.ú. Zlaté Moravce ako parcela registra „C" č.456/32, za dohodnutú

kúpnu cenu 1,-- €(slovom jedno euro),t.j. /30,126 Sk/, pre budúceho kupujúceho: Nitriansky

samosprávny kraj, so sídlom Nitra, Štefánikova tr. č. 69, v zast. Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.,
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Výmera odpredávaných nehnuteľností bude určená geodetickým zameraním podľa Dokumentácie pre
stavebné povolenie, a bude upresnená po realizácii stavby podľa skutočného zamerania stavby:

„

Rekonštrukcia cesty IIJ/5118 Bernolákova ulica, Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach, dňa 1.10.2009
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

</ /e>J<ťi
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
111ateriál
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Uznesenie č. 407/2009
40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 1. októbra 2009

Návrh na uzatvorenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave
vykonávanej autobusmi.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dií.a 0 1.10.2009

prerokovalo
návrh na uzatvorenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave
vykonávanej autobusmi.

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave vykonávanej
autobusmi.

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

cJ_,,(ť)cf <t
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 408/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Mestské zastupiteľstvo v Z l a tých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom d11a

01. l 0.2009

prerokovalo
členstvo mesta Zlaté Moravce v občianskom združení Požitavskej futbalovej akadémie FC
ViOn, združenie so sídlom v Zlatých Moravciach a

schvaľuje

členstvo mesta Zlaté Moravce v občianskom združení Požitavskej futbalovej akadémie FC
Vi On, združenie so sídlom v Zlatých Moravciach.

V Zlatých Moravciach, dňa 1. 10.2009
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Ing. Serafína Ostrihoňová
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primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 409/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Mestské zastupiteľstvo v

Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom dňa

o 1.10.2009

prerokovalo
návrh na zástupcu mesta Zlaté Moravce Ing. Serafínu Ostrihoňovú v správnej rade
občianskeho združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, združenia so sídlom
v Zlatých Moravciach a

schvaľuje
Ing. Serafínu Ostrihoňovú za zástupcu mesta Zlaté Moravce v správnej rade občianskeho
združenia Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, združenia so sídlom v Zlatých
Moravciach.

V Zlatých Moravciach, dňa 1. 10.2009

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 410/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom dľí.a
01.10.2009

prerokovalo
za zástupcu mesta Zlaté Moravce poslanca Ivana Malého v revíznej komisii občianskeho
združenia Požitavskej futbalovej akadémie FC Vi On, združenia so sídlom v Zlatých
Moravciach a

schvaľuje
za zástupcu mesta Zlaté Moravce poslanca Ivana Malého v revíznej komisii občianskeho
združenia Požitavskej futbalovej akadémie FC Vi On, združenia so sídlom v Zlatých
Moravciach.

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 411/2009
z 40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009

Schválenie finančného príspevku pre občianske združenie Požitavská futbalová
akadémia FC ViOn, združenie so sídlom v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom dňa
01. 10.2009

prerokovalo
schválenie jednorázového finančného príspevku na rok 2009 pre občianske združenie
Požitavská futbalová akadémia FC Vi On, združenie so sídlom v Zlatých Moravciach vo výške
99 582,00 €s poukázaním príspevku do 31.12.2009 a

schvaľuje
jednorazový finančný príspevok na rok 2009 pre občianske združenie Požitavská futbalová
akadémia FC ViOn, združenie so sídlom v Zlatých Moravciach vo výške 99 582,00 €
s poukázaním príspevku do 31.12.2009.

V Zlatých Moravciach, dňa 1.10.2009
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 412/2009
40. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1. októbra 2009
----·---··---

Návrh riešenia výstavby sociálnych bytov z dôvodu narastajúcich dlhov v nájomných bytoch vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce - firmy PROFI-Service s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 40.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom dňa

o 1.10.2009
prerokovalo
predložený zámer riešenia výstavby sociálny ch by tov v lokalite Čierna Dolina z dôvodu narastajúcich
dlhov v nájomných by toch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce predložený firmou PROFI-Service
s.r.o. a

schvaľuje

predložený zámer riešenia výstavby sociálny ch by tov v lokalite Čierna Dolina z dôvodu narastajúcich
dlhov v nájomných by toch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pred l ožený firmou PROFI-Service
s.r.o. s tým, že do 20. l 0.2009 bude firmou predložená konkrétna zmluva mestskému zastupiteľstvu o

realizácii zámeru.

V Zlatých Moravciach, dňa
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Ing. Miroslav Šlosár

prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 424/2009
z 42. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2009

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 03.11.2009

prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 42. Mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 03.11.2009.

V Zlatých Moravciach, dňa 03 .11.2009

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Za

-�

správnosť: .. �

Dňa:

. .

::?.�J.(„.šP.<?.'1

rn

.. „„„,.,n

/

/'/tVJ/"/ f

(/

Uznesenie č. 425/2009
z 42. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. novembra 2009

Určenie overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 03.11.2009

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca Jozefa Tonkoviča z 42.
mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 03.11.2009

V Zlatých Moravciach, dňa 03.11.2009
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Uznesenie č. 426/2009
z 42. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03 . novembra 2009

Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 42.mimoriadnom zasadnutí MZ konanom

dňa 03 .11.2009
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a

volí
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru
členov návrhovej komisie: poslanca Ivana Malého a poslanca Vladimíra Klučiara

V Zlatých Moravciach, dňa 03 .11.2009
.....-

/-'"'\�S To
.

-

.....

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 427/2009
z 44. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. novembra 2009

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 30.11.2009
prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zá,pisnice na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 30.11.2009.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.11.2009

g. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
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Uznesenie č. 428/2009
z

44. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. novembra 2009

Určenie .overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 30.11.2009

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru a p. poslanca Ivana Hritza
z 44. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dň� 30.11.2009

V Zlatých Moravciach, dňa 30.11.2009

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 429/2009
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. novembra 2009

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 30.11.2009
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a

volí
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr.1 Pavla Petroviča
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslanca Jozefa Tonkoviča

V Zlatých Moravciach, dňa 30.11.2009

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 430/2009
44. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastu pit eľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. novembra 2009

Správa

o. činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 44. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 30.11.2009

prerokovalo
správu o činnosti Mestskej pol ície v Zlatých Moravciach

berie na vedomie

za rok 2008 a

správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za

rok 2008 bez pripomienok.

.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.11.2009

lng. Seraf'ma Ostrihoňová
primátorka mesta
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prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 431/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 25.02.2010.

.1

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Uznesenie č. 432/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Určenie overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča
z 45. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 25.02.2010

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 433/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 201 O

Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a

v olí
predsedu návrhovej komisie: poslanca Ivana Malého
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslankyňu Julianu Hlásnu

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 434/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce

schvaľuje
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 435/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Novelizácia VZN č.1/2008
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.04.2010.

schvaľuje
novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté
Moravce s účinnosťou od 01.04.2010.

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010
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Ing. Serafína Ostrihoňová

. Á1c;i�

primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 436/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 201 O

Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.2/2010
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je
mesto

schvaľuje
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

�

Materiál spracoval:-�

/f/..
. : /�
.
........ . ... ...... ...

Za spravnosť

„a
Dn

........ „„

. „;-::;;,-;; „.,/" {,, t---vi

L:_�
Z� L"?O "�o
. . :.„„
.
..

.. „„

/

„„„„„

('

Uznesenie č. 437/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ v Zlatých Moravciach
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 04. 06. 2001
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 26. 11. 2002
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 04. 06. 2001

1/

-

-

-

-

-

-

bod IV./lOc,
bod IV./1
bod IV./lOe
bod IV./l
bod IV./10 f

bod IV./l

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :
na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOc

odpredaj pozemku parcela KN č. 107411 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č.
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
21
na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV. II
odpredaj pozemku parcela KN č. 115213 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115214 o v.f mere 394
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115215 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov
-

-

podľa priloženého zoznamu,

31

na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.IIOe - odpredaj pozemku parcela KN č. 115216 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č.
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
41
na svojom 31 . zasadnutí konanom dňa 26. 1 1 . 2002 v bode IV./1 - odpredaj pozemku parcela KN č. 2601120 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M Benku ul.
č. 1,3,5,7,9,ll,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého
zoznamu,

51
na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.IIOf - odpredaj pozemku parcela KN č. 2601112 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601119 o v_vmere 472
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre

nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

61

na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1 - odpredaj pozemku parcela KN č. 260117 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 260118 o v.fmere 392
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre

nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa
1 6. 06. 2009 nasledovne :
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely

KN č.

1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2,

pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5
Janu Sládečkovú,

.

-

11, č. súp. 1868, pre

,
byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 1O,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 €

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre
Alojziu Belicovú,

,

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118,
čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 E
Martu Kunkelovú, a Františka Kunkela,

obaja bytom
byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €

Q Z f,

Ing. Vladimíra Holečku,

a manž. Helenu Holečkovú,

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 E
Ľubicu Konečnú,

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 E
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2,
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003 pre

.•

Máriu Solčiansku ,

•••

byt č. 8 na 4. po<}laží s p ivnicou č . 2 3, v s poluvlastníckom p odiele 6137/442381,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 E
Miroslav Matejov,

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381,
čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 E
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m 2,
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre
Mirnslava Mravíka, a manž. Máriu Mravíkovú

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 1,40 €
Jaroslav Sekretár,

a manž. Veronika Sekretárová,

nar.

.

nar.

J,

�

--·

stníckom
č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. l
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,1O E

--manž. Erika
- obaja �
Moravce,
Ul.

Františka Tolloka, a

Tolloková,

byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 €

,

Antona Kullu,

. bytom

nar.'

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624,
čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 €

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 2601112 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 472 m2
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Ing. Jána Švolíka,

a manž. Ľubicu Švolíkovú,

byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 E



Elenu Halandovú,

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 €
Katarínu Šurdovú,

byt. č. IO na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940,
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 €
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,

pod bytovým domom na UL RovňanoveJ č. 4-1O, č. súp. 2019, pre

�

Petra Drgoňu, a manž. Eriku Drgoňovú,
---

obaja

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 qi2 , za kúpnu cenu 1,39 €
Ivana Truchlíka, a manž. Katarínu Truchlíkovú,
--

�

obaj
té
byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 €

sch v aľuje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ v Zlatých Moravciach
zo dňa 26. 06. 2002 - bod IV./lOc,
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV./l
zo dňa 26. 06. 2002 - bod IV./lOe
zo dňa 26. 11. 2002- bod IV./1
zo dňa 26. 06. 2002- bod IV./10 f
zo dňa 04. 06. 2001- bod IV./1

II

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :
na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOc - odpredaj pozemku -

parcela KN č. 107411 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č.
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
21
na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV .II - odpredaj pozemku parcela KN č. 115213 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115214 o výmere 394
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115215 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým

domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov
podľa priloženého zoznamu,

31

na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOe - odpredaj pozemku -

parcela KN č. 115216 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č.
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
na svojom 31 . zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV./1 - odpredaj pozemku 4/
parcela KN č. 2601120 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul.
č. l,3,5,7,9,ll,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého
zoznamu,

Sl

na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.II Of

odpredaj pozemku parcela KN č. 2601112 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601119 o výmere 472
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre
-

nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.II - odpredaj pozemku 61
parcela KN č. 260117 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 260118 o výmere 392
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa
1 6. 06. 2009 nasledovne :
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2,
pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11, č. súp. 1868, pre
Janu Sládečkovú,

byt č. 6 na 3. podffiží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,
čo predstavuje výmeru 1O, 1 1 m2, za kúpnu cenu 1,0 1 €
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp.2004 pre
Alojziu Belicovú,

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774 1 18,
čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 €
a Františka Kunkela,

Martu Kunkelovú,

nar.

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774 1 18,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €

I

�ku,
. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774 1 1 8,

Holečk
Ing. Vladimíra Holečku

._,

čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €
Ľubicu Konečnú,

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774 1 18,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 79 1 m2,
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2-8, č. súp. 2003 pre

Máriu Solčiansku ,

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381,
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 €
Miroslav Matejov

a manželka Marta Matejová

byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381,
čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 €

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

parcely KN č. 2601/20 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2,
pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre

Miroslava Mravíka, a manž. Máriu Mravíkovú,

byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624,
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 1,40 E

Jaroslav Sekretár,
a manž. Veronika Sekretárová,

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 18, v spoluv astníckom podiele 6137/884624,
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,1 O €
Františka Tolloka, a manž. Erika Tolloková,

�pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624,

nar.�

byt č. 13 na

čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,1 O €

Antona Kullu,

byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624,
čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 €

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 47lm2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre
zastavaná plocha o výmere 472 m2
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre
Ing. Jána Švolíka a manž. Ľubicu Švolíkovú,

byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 €
Elenu Halandovú,

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 €
Katarínu Šurdovú,

·

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940,
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 €
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,

pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4-10, č. súp. 2019, pre

Antona Kullu, , byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624,

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 €

parcely

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre
Ing. Jána Švolíka, a manž. Ľubicu Švolíkovú,

byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
zastavaná plocha o výmere 472 m2
pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre

čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 €
Elenu Halandovú,

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940,
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 E
Katarínu Šurdovú,

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940,
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 €
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely

KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a
KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2,

parcely

pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4-10, č. súp. 2019, pre
Petra Drgoňu, a manž. Eriku Drgoňovú,

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 E
Ivana Truchlíka a manž. Katarínu Truchlíkovú,

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 €

s ch v a!' uje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva pri MsÚ v Zlatých Moravciach
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 04. 06. 2001
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 26. 11. 2002
zo dňa 26. 06. 2002
zo dňa 04. 06. 2001

1/

-

-

-

-

-

-

bod IV./lOc,
bod IV./1
bod IV./lOe
bod IV./1
bod IV./1O f

bod IV./1

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo :
na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOc

-

odpredaj pozemku -

parcela KN č. 107411 o výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. č.
5,7,9,11 (súp. č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
2/
na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.II - odpredaj pozemku parcela KN č. 115213 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115214 o výmere 394
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN č. 115215 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým

domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov

podľa priloženého zoznamu,

31

na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode N.IIOe - odpredaj pozemku -

parcela KN č. 115216 o výmere 791 m2 v kultúre zast. ploclta pod bytovým domom na Ul. Brezovej č.
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu,
41
na svojom 31 . zasadnutí konanom dňa 26. 1 1 . 2002 v bode IV.II
odpredaj pozemku -

parcela KN č. 2601120 o výmere 1584 m2 v kult. zast. ploclta pod bytovým domom na M. Benku ul.
č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého
zoznamu,
51
na

svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOf

-

odpredaj pozemku -

parcela KN č. 2601112 o výmere 471 m2 v kult. zast. ploclty a parcela KN č. 2601119 o výmere 472
m2 v kult. zast. ploclty pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre

nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

61

na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV./1
odpredaj pozemku parcela KN č. 260117 o výmere 392 m2 v kultúre zast. ploclty a parcela KN č. 260118 o výmere 392
m2 v kultúre zast. ploclty pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre
-

nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu.

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa
1 6. 06. 2009 nasledovne:
Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2,

pod bytovým domom na Ul.Nitrianska č. or. 5 - 11, č.súp. 1868, pre
Janu Sládečkovú, byt č. 6 na 3. podl nží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608,

čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,0 1 €
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,

parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre

zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre

Alojziu Belicovú, byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele

48351774118,

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 E
Martu Kunkelovú, a Františka Kunkela

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 E
Ing. Vladimíra Holečku, a manž. Helenu Holečkovú,

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/7741 18,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €
Ľubicu Konečnú,

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857 /774 118,
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 €
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce,
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2,
pod bytovým domom na Ul.Brezovej č. 2-8, č. súp.2003 pre

Petra Drgoňu,

,

manž. Eriku Drgoňovú,

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 €

-.mí, obaj�é Moravce, Ul. Rovňanova č. 8,
byt č. 8 na �pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384,

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík,

--a

čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 €

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010

�

,f(1tfq/(
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

I

Uznesenie č. 438/2010
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. februára 2010

Návrh na riešenie problémov zadÍženia mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 25.02.2010

prerokovalo
žiadosť mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu
Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu
v termíne najneskôr do 15.03.2010

schvaľuje
žiadosť mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu
Horniakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu
v termíne najneskôr do 15.03.2010

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010

----

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
"�

Za správnosť:

-

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 439/2010
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15. marca 2010

Určenie zapisovateľky.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 15.03.2010
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ
konanom dňa 15.03.2010.

V Zlatých Moravciach,

dňa

15.03.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spracoval~:.'.;,..<"'~;":'.;
"

/ft

za správnosť: .. ..:.:. .. ;'.':~.(.'f.:"' ..,~-/l <-tt-l
F(- ,'/:
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Uznesenie č. 440/2010
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15. marca 2010

Určenie overovateľov

zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 15.03.2010
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jána Solčianskeho a p. poslanca PaedDr. Pavla
Petroviča z 46. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.03.2010

V Zlatých Moravciach, diía 15.03.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
f'

V(ctl?t
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 441/2010
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15. marca 2010

Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 15.03.2010
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
vo fí
predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisa Uhrinovú
členov návrhovej komisie: p. poslanca MVDr. Petra Dvonča a p. poslankyňu Julianu Hlásnu

V Zlatých Moravciach,

dňa

15.03.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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(/~J0(qí
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 442/2010
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15. marca 2010

Prijatie úveru na zachovanie chodu Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc.
v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 15.3.2010

prerokovalo
návrh:
a) na prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný,
s odkladom splácania na l rok (25.05.2011) bez ručenia.
b) splnomocnenie primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej na podpísanie úverovej
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R.
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach
c) zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých
Moravciach na prevzatie prijatého úveru
d) uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010.

aj sch vaľ uj e
a) prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný,
s odkladom splácania na l rok (25.05.2011) bez ručenia.
b) s pln o moc ň uje primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpísanie úverovej
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R.
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach
c) sch vaľ uje zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca
DrSc. v Zlatých Moravciach na prevzatie prijatého úveru
d) sch vaľ uje uveden)' úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010.

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
IViatenäi spracovai: :::-... ~.:;-;;':.;~.;.'L
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Uznesenie Č. 443/2010
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 15. marca 2010

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom
dňa 15.03.2010
prerokovalo
úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010
ukladá
úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010.

/
V Zlatých Moravciach,

dňa

15.03.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r

\1<I°fcl'l
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 457/2010
z 49. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 2. septembra 2010

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.20 l O
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 49. zasadnutí MZ konanom dna
02.09.2010.

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

I
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~

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

\/1()(Cl'

\; /lti
Za správnost:

L

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
Materiál spracoval: ~~
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Uznesenie c. 458/2010
z 49. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru z 49.
zasadnutia MZ konaného dna 02.09.2010

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Gbng. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

'f

Za správnost:

(l

V,..
1:()/1'i
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

iViatcri~': spracoval: ...~
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Uznesenie C. 459/2010
z 49. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

Vol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo
volbu návrhovej komisie a
volí
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkovica
clenov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta
r----

éó/q~

Za správnost:

<..f
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 460/2010
z 49. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného d6a 2. septembra 20 l O

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby c.
10097/14/2010 medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou vodárenskou
spolocnostou
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom d6a 02.09.2010
prerokovalo
dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby c.
10097/14/20 l O
ch v a l uje
.
dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby c.
10097/14/20 l O

s

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafína Ostriho6ová
primátorka mesta

\""
'l
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,/<to
Za správnost:

/4

J

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu'

l,

Ivlateriá\ spracoval: .c:?:':..d;; .....-:-

Za sr'P á most .
Dna: ...

_~&;C

;O;T;O"""

?'J,...:~{2.:::~.""...."" ..,.

"'., vol/{
t..•

Uznesenie c. 461/2010
z 49. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva úcastníka stavebného konania c. 10081/Ne-14/2010 medzi mestom Zlaté
Moravce a Západoslovenskou vodárenskou spolocnost'ou
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 49. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo

zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva úcastníka stavebného konania C. l 0081/Ne-14/20 1O
s ch val' uje
zmluvu o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva úcastníka stavebného konania C. 10081 /N~-14/20 1O

V Zlatých Moravciach, dna

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu'

Materiál sp raco \la ,..
Za správnost:
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Uznesenie c. 462/2010
z 50. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 50. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 50. zasadnutí MZ konanom dna
02.09.2010.

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

7"

\//.{ é.-\/'(l/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: -.-:-::.~.~~
Za správnost:
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Uznesenie c. 463/2010
z 50. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 50. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca RNDr. Mariána Bátoru z 50.
zasadnutia MZ konaného dna 02.09.2010

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

Za správnost:

\;:t'O k{'1 I
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
.Vlalenal spracoveJ .....................
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Uznesenie C. 464/2010
z 50. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 2010

V ol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 50. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
prerokovalo
volbu návrhovej komisie a
voli
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkovica
clenov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

,V/7.,'
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Za správnost:

J ("Iv

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Nlateriál spracoval:
Za správnost:
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Uznesenie c. 465/2010
z 50. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 2. septembra 20 l O

Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 50. zasadnutí MZ konanom dna 02.09.2010
súhlasí
s predložením kontroly plnenia uznesení mestského zastupitelstva Mesta Zlaté Moravce od
novembra 2008 na najbližšom zasadnutí Mestského zastupitelstva.

V Zlatých Moravciach, dna 02.09.2010

Ing. Serafína Ostrihonová
primátorka mesta

('
,V··/(
/) I c> í~'~~
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: ~~
Za správnost:
Dna:
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Uznesenie c. 466/2010
z 51. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 29.9.2010

Urcenie zapisovatelky.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dna 29.09.2010
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 51. zasadnutí MZ konanom dna
29.09.2010.

/

V Zlatých Moravciach, dna 29.09.2010

<j;I(O/ ~'t
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 467/2010
z 51. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 29.9.2010

Urcenie overovatelov zápisnice.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dna 29.09.2010
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkovica a p. poslanca Ivana Hritza z 51.
zasadnutia MZ konaného dna 29.09.2010

V Zlatých Moravciach, dna 29.09.2010
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Za správnost:

/t'-7~
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie C. 468/2010
z 51. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 29. 9. 2010

V ol'ba návrhovej komisie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dna 29.09.2010
prerokovalo
volbu návrhovej komisie a
vo tí
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
clenov návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Malého a p. poslankynu Ju1ianu Hlásnu

na 29.09.2010
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prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 469/2010
z 51. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 29.9.2010

Zmena v spôsobe užívania stavby s.c.1688 p.c. 2541/7 - 24 bytových jednotiek na ulici
Kalinciakova c. 6,8,10.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na 51. zasadnutí MZ konanom dna 29.09.2010
prerokovalo

návrh na zmenu zo súcasného spôsobu užívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa
v bytovom dome s.c. 1688 ako bytov opatrovatelskej služby / L až VIII. Poschodie na ulici
Kalinciakova c. 6,8 a lOv Zlatých Moravciach / na byty trvalého bývania
s ch v a tuj e
zmenu zo súcasného spôsobu užívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa v bytovom
dome s.c. 1688 ako bytov opatrovatelskej služby / L až VIII. Poschodie na ulici Kalinciakova
c. 6,8 a lOv Zlatých Moravciach / na byty trvalého bývania

V Zlatých Moravciach, dna 29.09.2010

Ing. Serafina Ostrihonová
primátorka mesta

if/(D/ql/
Za správnost:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Mesto Zlaté Moravce

----------------~~7':~l~---------------Mestský

úrad,

Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihonová využíva právo podl'a § 13 ods.
6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a nepodpisuje uznesenie MZ v Zlatých Moravciach C. 469/2010 v zákonom stanovenej
lehote, cím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
469/2010 z 51. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 29. septembra 2010,

C.

ktorým MZ schválilo zmenu spôsobu užívania 24 jednoizbových bytov nachádzajúcich sa
v bytovom dome s.c. 1688 ako bytov opatrovatel'skej služby /1. až VIII. poschodie na
ulici Kalinciakova C. 6, 8, 10 v Zlatých Moravciach/ na byty trvalého bývania
a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie je pre mesto Zlaté Moravce
zjavne nevýhodné.
Odôvodnenie:
Primátorka mesta je toho názoru, že je v záujme mesta Zlaté Moravce a jeho
obyvatel'ov, aby 24 jednoizbových bytov na Kalinciakovej ulici C. 6, 8, 10 urcených ako
byty opatrovatel'skej služby zostalo vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. Ešte v roku 1984
vtedajší Mestský národný výbor
odovzdal do prevádzky prvý dom s opatrovatel'skou
službou, v ktorom slúžilo práve uvedených 24 malometrážnych
bytov pre dôchodcov,
ktorým sa poskytovala opatrovatel'ská služba. Taktiež spôsob užívania týchto bytov bol
zmenený
Rozhodnutím
Okresného
úradu v Zlatých
Moravciach
odbor životného
prostredia zo dna 22.6.1999 z trvalého bývania na byty opatrovatel'skej služby. Súcasne
predmetné byty boli všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta Zlaté Moravce C.
1/2006 a predtým VZN c. 3/1992 urcené na to, aby v nich bývali osoby, ktoré poberajú
starobný alebo invalidný dôchodok
a spínajú dalšie predpoklady a podmienky podl'a
týchto všeobecne záväzných nariadení.
Tieto byty slúžili 'a slúžia na zabezpecovanie starostlivosti o starých obyvatel'ov
mesta Zlaté Moravce. Nájomcovia, ktorí majú záujem o odkúpenie týchto bytov vedeli, že
sú im prenajímané byty uvedeného charakteru a že tieto byty nie je možné odkúpit do
osobného vlastníctva. Snahy o odkúpenie týchto bytov Mesto evidUje už od roku 1999
a Mesto bolo už v tomto období proti ich predaju. Taktiež sa nájomníkom týchto 'bytov
vychádzalo v ústrety pri stanovení výšky nájomného, ktorá bola nižšia ako v iných
porovnatel'ných bytoch, pricom snahou Mesta bolo podl'a možností nezvyšovat nájomné
v týchto bytoch, co aj bolo odsúhlasené uznesením Mestského zastupitel'stva. Týmto
I'udom sa Mesto Zlaté Moravce snažilo vždy pomáhat a vyjst v ústrety, pricom ich
požiadavku o odpredaj bytov je možné považovat za špekuláciu.
Týchto 24 jednoizbových
bytov na Kalinciakovej ulici C. 6, 8, 10 bolo urcených na
to, aby slúžilo v Dome opatrovatel'skej služby a aby tak Mesto riešilo bytovú a sociálnu
politiku a starostlivost o starších obyvatel'ov mesta. Je v záujme Mesta Zlaté Moravce,
aby tieto byty zostali v jeho vlastníctve a týmto spôsobom mohlo aj v budúcnosti
pomáhat starým a invalidným obyvatel'om a poskytnút im tak pomoc pri riešení bytovej
N\ES
otázky a zabezpecit ekonomicky prijatel'né, sluš~ojné
V Zlatých Moravciach dna 7.10.2010
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Uznesenie č. 474/2010
z 53. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10. 2010

Určenie zapisovateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.201 O

prerokovalo

určenie zapisovateľky a

berie na vedomie

že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 53. zasadnutí MZ konanom dňa

27.10.2010.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 475/2010
z 53. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10. 2010

Určenie overovateľov zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza

a p. poslanca Jozefa Tonkoviča

zasadnutia MZ konaného dňa 27.10.2010

z 53.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Za správnosť:

C;� t

Ing. Miroslav Slosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 476/2010
z 53. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 1 O. 2010

Voľba návrhovej komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.201 O

prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a

vo lí
predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
členov návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara

a p. poslanca Ing. Ladislava

Boršča

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.201O
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Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 477/2010
z 53. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10. 2010

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 53. zasadnutí MZ konanom dňa 27.10.2010

prerokovalo

návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č.4/201 O, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie
predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí
v roku 201 O

schvaľuje
VZN Mesta Zlaté Moravce č.4/2010, ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie
predvolebných plagátov počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí
v roku 201 O

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2010

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r,/'.t'D/c//
Za správnosť:

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta mestského úradu

