Uznesenie c. 1/2011
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 11.1.2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dna
ll. 1.2011
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupitelstva konanom dna 11.1.2011

V Zlatých Moravciach dna 11.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 2/2011
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 11.1.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dna
11.1.2011
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: Vladimíra Kluciara a Evu Dubajovú z ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupitelstva konaného dna 11.1.2011

V Zlatých Moravciach dna 11.1.2011

Jng.~s:
primátor mesta

Materiál spracoval:
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Uznesenie

c. 3/2011

z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna I 1.1.201 l

Informácia o výsledkoch

volieb do orgánov samosprávy

obce a zloženie sl'ubu

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dna
11.1.20 II
A. berie
na
vedomie
l. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Zlaté Moravce
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Zlaté Moravce
B. k o n š t a t uje,

ž e

l. novozvolený primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.
zložil zákonom predpísaný slub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupitelstva zložili zákonom predpísaný slub
poslanca mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach:
Erika Babocká
Eva Dubajová
Mgr. Milan Galaba
Ing. Peter Hollý
Ivan Hritz
PaedDr. Dušan Husár
Ludovít Chládek
PaedDr. Klaudia Ivanovicová
Vladimír Kluciar
Ing. Peter Lisý
Ivan Madola
PaedDr. Pavol Petrovic
Mgr. Pavel Šepták
Ing. Jozef Škvarenina
Jozef Tonkovic
Mgr. Denisa Uhrínová
PharmDr. Bc. Ivona Vicianová
Miroslav Záchenský
3. zvolený poslanec mestského zastupitelstva Marián Tomajko pre ospravedlnenú neprítomnost
zatial nezložil zákonom predpísaný slub poslanca mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach

V Zlatých Moravciach dna ll. 1.20 l I

Ing.~ eter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie C. 4/2011
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 11.1.2011

Poverenie zastupovaním primátora mesta
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dna
ll. 1.2011
berie
na vedomie
poverenie Vladimíra Kluciara zastupovaním primátora mesta Zlaté Moravce podla § l3b ods. 1
zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

V Zlatých Moravciach dna 11.1.20 II
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 5/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Urcenie zapisovatel'ky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Viera Vanová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 6/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Urcenie overovatel'ov zápisnice
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
urcenie overovatel'ov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatel'ov zápisnice: sl. poslankynu Eriku Babockú a p. poslanca Mgr. Milana Galabu z 1.
zasadnutia MZ konaného dna 27.01.2011

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~
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Uznesenie c. 7/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

návrh na volbu mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
vo lí

a) za clenov mandátovej komisie Ing. Petra Hollého, Ludovíta Chládeka a PaedDr. Klaudiu
Ivanovicovú
b) za clenov návrhovej komisie Ivana Hritza, Ing. Petra Lisého a Ivana Madolu
c) za clenov volebnej komisie PaedDr. Dušana Husára, Vladimíra Kluciara a PaedDr. Pavla
Petrovica

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie C. 8/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciach
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
návrh na schválenie novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach
s ch v a l uje
novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach v znení
prijatých pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 9/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Predbežné termíny zasadnutí mestských zastupitel'stiev na rok 2011
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

predbežné termíny zasadnutí mestských zastupitelstiev na rok 20 II a

s ch va/' uje
predbežné termíny mestských zastupitelstiev na rok 2011 na dni 24.03., 12.05., 23.06., 22.09.,
15.12.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
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Uznesenie c. 10/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Vykonanie komplexného auditu úcelnosti vynakladania financných prostriedkov mesta
a mestských podnikov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

vykonanie komplexného auditu úcelnosti
a mestských podnikov za rok 20 l O a
s ch v a l uje
vykonanie komplexného auditu úcelnosti
a mestských podnikov za rok 20 l O.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20

vynakladania

financných

prostriedkov

mesta

vynakladania

financných

prostriedkov

mesta

II
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 11/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávat' a viest' zasadnutia obecného
zastupitel'stva v prípadoch podl'a § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety
a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávat a viest zasadnutia obecného
zastupitelstva v prípadoch podla § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods.
6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
poveruje

poslanca Mgr. Pavla Šeptáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitelstva v
prípadoch podla § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety
zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011
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Uznesenie c. 12/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Vyhlásenie volby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
návrh vyhlásenia volby hlavného kontrolóra mesta na šest rokov, podrobnosti o podmienkach
úcasti a náležitosti prihlášky v súlade s § 18a zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vyhlasuje
volbu hlavného kontrolóra mesta na den 15.03.20 II
u r c uj e
podrobnosti o podmienkach úcasti a náležitosti prihlášky nasledovne:

Mesto Zlaté Moravce
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLA VNÝ KONTROLÓR

MEST A ZLA TÉ MORA VCE

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. al zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle uznesenia c
/2011 Mestského zastupitelstva Mesta Zlaté
Moravce zo dna
.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitostami a prílohami (vid nižšie)
do 28. februára 2011
na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája c. 2 Ipodatelnal v uzatvorenej obálke
oznacenej
"VOLBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAT!"
Výberové konanie sa uskutocní dna 15. marca 2011

Požiadavky:
ukoncené minimálne úplné stredné vzdelanie
súhlas so zverejnením osobných údajov na úcel vykonania volby v zastupitelstve
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehladom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
znalost základných noriem samosprávy

Všeobecné podmienky:
hlavný kontrolór je volený Mestským zastupitelstvom na 6 rokov. Je pracovníkom Mesta
a za svoju cinnost zodpovedá Mestskému zastupitelstvu, ktorému 1x štvrtrocne podáva
správu o svojej cinnosti,
funkcia hlavného kontrolóra nie je zlucitelná s výkonom funkcie poslanca Mestského
zastupitelstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne mesta
vykonáva kontrolu úloh Mesta vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií Mesta
Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve
iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol Mestu zverený,
úctovníctva a pokladnicných operácií na Mestskom úrade,
príjmovej a výdavkovej casti rozpoctu, jeho zmien a záverecného úctu,
správnosti a opodstatnenosti
cerpania financných prostriedkov Mestu úcelovo
poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenie s financnými prostriedkami,
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov Mesta,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení Mesta a ostatných vnútorných predpisov
Mesta,

Preveruje:
tvorbu a cerpanie rozpoctu Mesta,
opodstatnenost zavedenia alebo zrušenia poplatkov Mesta

Vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpoctu a záverecnému úctu Mesta pred ich schválením Mestským
zastupitelstvom,
možnosti poskytovania úveru, pôžicky a dotácií,
výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
Mestskému zastupitelstvu,
zúcastnuje sa na zasadnutí Mestského zastupitelstva s poradným hlasom.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 13/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Zriadenie mestskej rady a volba jej clenov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
Návrh na zriadenie a volbu clenov Mestskej rady
zriaduje
mestskú radu v pocte 5 clenov
volí
za clenov mestskej rady poslancov:
Vladimíra Kluciara, Mgr. Milana Galabu, Ing. Jozefa Škvareninu, Mgr. Pavla Šeptáka a Ing.
Petra Lisého
konštatuje
že zástupca primátora je clenom Mestskej rady v súlade s § 13b zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20

II
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 14/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Návrh na schválenie "Zásady pre zriadovanie a cinnost komisií Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

návrh na ,,zásady pre zriadovanie a cinnost komisií Mestského zastupitelstva" a

s ch va l uj e
návrh "Zásady pre zriadovanie
pozmenujúcich návrhov.

a cinnost komisií Mestského zastupitelstva" v znení prijatých

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~~~
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Uznesenie

c. 15/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Návrh na schválenie
Moravciach" .

Mestské zastupitelstvo
27.1.2011

"Rokovacieho

poriadku

komisií Mestského

zastupitel'stva

v Zlatých

v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo

Návrh na schválenie "Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach" a
s ch v a l uje
návrh "Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach" v znení
prijatých pozmenujúcich návrhov.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie

c. 16/2011

z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Zriadenie komisií mestského
zastupitelstva.

Mestské zastupitelstvo

zastupitel'stva

a vol'ba predsedov a clenov komisií mestského

v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna

27.1.2011

prerokovalo
zriadenie komisií mestského zastupitelstva a volbu predsedov a clenov komisií mestského
zastupitelstva
zriaduje
stále komisie v súlade so Štatútom mesta Zlaté Moravce
vo

li

Za clenov stálych komisií
a) komisia financná:
predseda: Ing. Jozef Škvarenina
clenovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Bc.
Ivona Vicianová
clenovia z radov odborníkov: Radovan Štekl, Michal Borkovic, Ivan Debnár, Lubomír
Ivanovic
b) komisia kontroly:
predseda: Mgr. Pavel Šepták
clenovia z radov poslancov: PharmDr. Bc. Ivona Vicianová, Ludovít Chládek
c) komisia zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky:
predseda: Mgr. Denisa Uhrinová
clenovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová,
Erika Babocká, PaedDr. Pavol Petrovic
clenovia z radov odborníkov: Ladislav Boršc, Marta Eckhardtová, Anna Kiššová, Lubica
Kovácová
d) komisia mládeže, školstva, kultúry a športu:
predseda: PaedDr. Klaudia Ivanovicová
clenovia z radov poslancov: Mgr. Milan Galaba, Ludovít Chládek, PaedDr. Dušan Husár
JozefTonkovic, PaedDr. Pavol Petrovic
clenovia z radov odborníkov: Ivan Malý, Dagmar Chrenková, Sona Menhertová

e) komisia podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku:
predseda: Miroslav Záchenský
clenovia z radov poslancov: PaedDr. Pavol Petrovic, Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr. Pavol
Šepták
clenovia z radov odborníkov: Michal Adamec ml., Ján Adamec, Marián Pacher
f) komisia dopravy a miestnych komunikácií:
predseda: Ludovít Chládek
clenovia z radov poslancov: Ivan Madola, Ivan Hritz, Miroslav Záchenský
clenovia z radov odborníkov: Michal Adamec st., Michal Kukucka, Emil Hudák
g) komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych
pamiatok:
predseda: Ing. Peter Hollý
clenovia z radov poslancov: Ivan Madola, Mgr. Milan Galaba, Jozef Tonkovic
clenovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Škvarenina st., Július Kliman, Peter Jakub, Ing.
Vlasta Lisá
h) komisia obrany, verejného poriadku a CO:
predseda: Ivan Madola
clenovia z radov poslancov: Jozef Tonkovic, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý
clenovia z radov odborníkov: Jozef Švec st.
i) komisia strategického plánovania a eurofondov:
predseda: Eva Dubajová
clenovia z radov poslancov: Ing. Jozef Škvarenina, Erika Babocká, Miroslav Záchenský
clenovia z radov odborníkov: Helena Dubayová, Miroslav Hruška, Ing. Anna Pacalajová
j) komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných:
predseda: Ivan Hritz
clenovia z radov poslancov: Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová, Erika Babocká,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý, Eva Dubajová

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CS
primátor mesta
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Uznesenie c.17/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.20 II

Zriadenie výborov v mestských castiach a vol'ba ich clenov v súlade s § 31 Štatútu mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II
prerokovalo

Návrh na zriadenie výborov v mestských castiach a volbu ich clenov v súlade s § 31 Štatútu
mesta Zlaté Moravce
volí

za clenov výboru mestskej casti C. l
Erika Babocká, Eva Dubajová, Mgr. Milan Galaba, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová
za clenov výboru mestskej casti C. 2
Ludovít Chládek, PaedDr. Pavol Petrovic, Miroslav Záchenský, Ludmila Šimeková, Pius Biely,
Marta Šutková, Andrej Karaffa, Radovan Štekl
za clenov výboru mestskej casti C. 3
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Peter HoIlý, Ing. Peter Lisý, PaedDr.
Dušan Husár, Marián Tomajko, Iveta Komárová, Ing. Vlasta Lisá, Viliam Rumanko, Mgr. Jana
Langová
.
za clenov výboru mestskej casti C. 4
Ivan Madola, Mgr. Pavel Šepták, Vladimír Kluciar, Ing. Jozef Škvarenina
za clenov výboru mestskej casti C. 5 (Chyzerovce)
JozefTonkovic, Michal Adamec, Veronika Furková, Ludmila Hernjoklová, Jaroslav Pecho,
Viliam Tonkovic, Vladimír Tonkovic, Monika Tížnovská, Ing. Ivan Debnár, Ing. Anna
Pacalajová, Ing. Peter Jakub, Ing. Vladimír Paluš, Ján Drahoš
za clenov výboru mestskej casti C. 6 (Prílepy)
Ing. František Jamrich, Marián Holub, Milan Repa, Tibor Krchnavý, Irena Vencelová, Štefan
Páleník, Viera Radobická, Ivan Hritz

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Materiál spracoval:
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Uznesenie c. 18/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2011-2014
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
Prerokovalo
Návrh na schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch zpaz na obdobie 2011-2014
schvaluje
sobášiacich a recníkov na obradoch zpaz:
1. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce
2. Ing. Peter Lisý, poslanec Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
3. PaedDr. Klaudia Ivanovicová, poslanec Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
schvaluje
recníkov na obcianskych pohreboch:
l. Marián Tomajko, riaditel ZsM Zlaté Moravce
2. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta Zlaté Moravce
schvaluje
úcinkujúcich zúcastnujúcich sa na obradoch zpaz:
l. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce
2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce
3. Gejza Hlavatý, riaditel Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach
4. Tatiana Kovácová, ucitelka Materskej školy na Žitavskom nábreží v Zlatých Moravciach
5. Mgr. Martina Belicová, ucitelka Spojenej školy v Zlatých Moravciach
6. Sona Menhertová, zástupkyna riaditela Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach
~

~ESTo
V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II
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Uznesenie C. 19/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva vZIatých Moravciach
konaného dna 27.1.20 II

Návrh na delegovanie zástupcov zriad'ovatel'a
mesta

do Rady školy pri školách a školských zariadeniach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna 27.1.20 II
prerokovalo

a) návrh na zastavenie clenstva vorgánoch školskej samosprávy nasledovným delegovaným
zástupcom zriadovatela:
Viliam Rumanko, MVDr. Peter Dvonc, Ing. Ján Solciansky, Juliana Hlásna, Helena Tomajková, Ivan
Malý, MUDr. Štefan Valkovic, RNDr. Marián Bátora.
b) na delegovanie zástupcov zriadovatela do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta:
PaedDr. Klaudia Ivanovicová - do Rady školy pri ZŠ na Mojmírovej ulici c. 2,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý - do Rady školy pri ZŠ na Robotníckej ulici c.25
Renáta Kordošová, Miroslav Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinciakova ulica c.12
Erika Babocká, Eva Dubajová - do Rady školy pri MŠ Žitavskénábrežie C. l
PaedDr. Pavol Petrovic - do Rady školy pri Základnej umeleckej školy
Mgr. Milan Galaba - do Rady školy pri Centre volného casu
.
c) na delegovanie zástupcov zriadovatela do Mestskej školskej rady
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PaedDr. Dušan Husár
schva/'uje
a) návrh na zastavenie clenstva v orgánoch školskej samosprávy nasledovným delegovaným
zástupcom zriadovatela:
Viliam Rumanko, MVDr. Peter Dvonc, Ing. Ján Solciansky, Juliana Hlásna, Helena Tomajková, Ivan
Malý, MUDr. Štefan Valkovi c, RNDr. Marián Bátora.
b) delegovanie zástupcov zriadovatela do Rady školy pri školách a školských zariadeniach mesta:
PaedDr. Klaudia Ivanovicová - do Rady školy pri ZŠ na Mojmírovej ulici c. 2,
PaedDr. Dušan Husár, Ing. Peter Lisý - do Rady školy pri ZŠ na Robotníckej ulici c.25
Renáta Kordošová, Miroslav Záchenský - do Rady školy pri MŠ Kalinciakova ulica c.12
Erika Babocká, Eva Dubajová - do Rady školy pri MŠ Žitavské nábrežie C. l
PaedDr. Pavol Petrovic - do Rady školy pri Základnej umeleckej školy
Mgr. Milan Galaba - do Rady školy pri Centre volného casu
c)
delegovanie zástupcov zriadovatela do Mestskej školskej rady
PaedDr. Klaudia Ivanovicová, PaedDr. Dušan Husár

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~

Materiál spracoval:
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Uznesenie c. 20/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Urcenie mesacného platu primátora
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

Návrh na urcenie platu primátora mesta Zlaté Moravce
ur

c uj

e

v súlade so zákonom NR SR c. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesacný plat primátora
vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo výške 2,81 násobku priemernej mesacnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2009 744,50 x 2,81). K fixnej ciastke mestské
zastupitelstvo priznáva odmenu vo výške 50 %, co predstavuje celkový plat 3140,- EUR.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval'
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Uznesenie c. 21/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie zásad odmenovania poslancov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

návrh zásad odmenovania poslancov mestského zastupitel~tva v Zlatých Moravciach za úcast na
zasadnutí MsZ, za úcast na zasadnutí Mestskej rady a za úcast na zasadnutí komisie
schvaluje

zásady odmenovania poslancov mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach nasledovne
a)
pevný plat poslancovi MsZ vo výške 100,- eur mesacne,
b)
za úcast na zasadnutí MsZ patrí poslancovi odmena vo výške 40,- eur,
c)
za úcast na zasadnutí Mestskej rady patrí poslancovi odmena vo výške 60,-eur
d)
za úcast na zasadnutí komisie patrí poslancovi, ktorý je predsedom komisie, odmena vo
výške 40,- eur a poslancovi, ktorý je clenom komisie, odmena vo výške 20,- eur
e)
predsedovi výboru mestskej casti 30,- eur za schôdzu

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval:
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Uznesenie c. 22/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Poskytnutie financnej pomoci obcanom mesta nad rám,ec platného zákona c. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN c.
2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II
prerokovalo

návrh na poskytnutie financnej pomoci obcanom mesta nad rámec platného zákona c. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN c.
2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
sch valuje

poskytnutie financnej pomoci rodine prípadne jednotlivcovi nad rámec platného zákona c.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého
VZN c. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorú vo výnimocných
prípadoch odsúhlasí primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~~
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,~t,(~

.~:Th~

Dna:
za SP'ávnOstJtt~.....................
H'_~.J

I

Uznesenie c. 2312011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2007
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2007
s ch v a l uje
.
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2007 s výhradou:
Záverecný úcet 2007 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle §lSd,
zákona o obecnom zriadenÍ.
Zodpovedný: hlavný kontrolór
3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 24/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2008
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojbm l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.20 II
prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2008
s ch v a l uje
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2008 s výhradou
Záverecný úcet 2008 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle §l8d,
zákona o obecnom zriadení.
Zodpovedný: hlavný kontrolór
3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~

Materiál spracoval:
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Uznesenie c. 25/2011
z 1. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Schválenie záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2009
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2009
s ch v a l uje
záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2009 s výhradou
Záverecný úcet 2009 neobsahuje vyjadrenie hlavného kontrolóra.
Opatrenia:
1. Urýchlene vypísat výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. Po zvolení ihned vypracovat odborné stanoviská k záverecným úctom mesta, v zmysle § lSd,
zákona o obecnom zriadenÍ.
Zodpovedný: hlavný kontrolór
3. Vykonat komplexnú kontrolu zákonnosti, úcinnosti hospodárnosti a efektívnost pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podla osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a financných operácií
mesta, kontrolu vybavovania stažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupitelstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia dalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi za celé predchádzajúce volebné obdobie.

V Zlatých Moravciach dna 27.1.2011

ä~

Ing. Peter Lednár, CSc.

Materiál spracoval'
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Uznesenie c. 26/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

Volba prísediaceho na Okresný súd Nitra na obdobie 2010-2014
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
návrh na volbu Ludmily Šimekovej, bytom Slov. armády 31, Zlaté Moravce za prísediaceho pre
Okresný súd Nitra na obdobie rokov 20 l 0-20 14
volí
Ludmilu Šimekovú, bytom Slov. armády 31, Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný súd
Nitra na obdobie rokov 2010-2014

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 27/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

VZN c. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

návrh VZN c.l /20 II o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
ch v a l uje
VZN c.l /20 II o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce v znení prijatých
pozmenujúcich návrhov.

s

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~

Materiál spracoval:

~t!!.:..()

II..""
..vvt1 (b ~

Dna:
..
...........................
Za správn?st:
..~ ...·.".·/i~·.·.·.>

Uznesenie c. 28/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.1.2011

VZN c. 2/2011 o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo
návrh VZN c.2/20 II o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce
s ch val' uje
VZN c.2/20 II o udržiavaní všeobecnej cistoty a ochrany zelene mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~

Materiál spracoval:
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Uznesenie c. 29/2011
z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 27.l.20i l

VZN c. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdušia
prevádzkovatelmi malých zdrojov znecist'ovania ovzdušia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom l. zasadnutí MZ konanom dna
27.1.2011
prerokovalo

II

návrh VZN c.3/20 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia
prevádzkovatelmi malých zdrojov znecistovania ovzdušia
s ch v a l uje
VZN c.3/20ll o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia prevádzkovatelmi
malých zdrojov znecistovania ovzdušia

V Zlatých Moravciach dna 27.1.20

II
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~
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Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti. ktorí splnili podmienk) na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec móže udeliť svoj hlas len jedncmu

/

kandidá1ov zakrúžkovaním jeho mena. resp. poradového čísla. lnoré mu bolo pridelené

1
ll asovací lístok. na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti. resp. žiaden
kandidát. ako aj

hlasovací lístok upravený inak ako určeným spôsobom. sa bude

po,až.ovať La neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálk).
ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej
volebnej miestnosti.

sa

vo

Po skončení hlasovania všetkých poslancov. ktorí si prevzali

hlasovací lís1ok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnal-.ým spôsobom i
členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí zapečatenú volebnúurnu a
pristúpi k sčitaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu pres1ávku.

7

Výsledok voľby 0711ámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľb) hla\ ného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku
prvého kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku. počas k1orej sa volebnú
komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci

V).n.c poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
8. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaje o počte vydaných. vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov. o počte
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o poč1e hlasov, ktoré získali jednotlh f
kandidáti

\

prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom.

ktorý z kandidátov bol zvolený

za

hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania

druhého kola voľby musí obsahovať údaj o lom, ktorí kandidáti do neho postúpili. koľko
platných hlasov v ňom získali a k1orý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra.
Lápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen
volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať. je povinný do zápisnice uviesť dôvod. pre
ktorý tak odmietol urobiť.

V Zlmých Moravciach, dňa 3.3.2011
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Za správnosť: Ing. Peter Pecho

prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 38/2011
z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

Urcenie zapisovatel'ky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3.zasadnutí MZ konanom dna 15.3.2011
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Brigita Rajnohová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 3.zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011

V Zlatých Moravciach dna 15.3.2011

~-

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednostMfíe'stského úradu
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Uznesenie C. 39/2011
z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

U rcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dna
15.3.2011
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ivana Hritza z 3. zasadnutia
MZ konaného dna 15.3.2011

V Zlatých Moravciach dna 15.3.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:
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Uznesenie

c. 40/2011

z 3. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.2011

Schválenie mandátovej

komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

Mestské zastupitelstvo
15.3.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo

návrh na volbu mandátovej komisie, návrhovej komisie
voli

a) za predsedu volebnej komisie Mgr. Milana Galabu, za clenov Evu Dubajovú, Ing. Ladislava
Boršca, Ivana Madolu a PaeDr. Dušana Husára
b) za predsedu mandátovej komisie Ludovíta Chládeka, za 'clenov Bc. Viliama Rumanku a Mgr.
Denisu Uhrinovú
c) za predsedu návrhovej komisie Mgr. Pavla Šeptáka a za clena návrhovej komisie Ing. Petra
Lisého, PeadDr. Pavla Petrovica

V Zlatých Moravciach dna 15.3.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/
Materiál spracoval:
Za sprá'vnost:

.~.0fP,.

.. ~.~.~

Dna: .. 1.2:.2..- ..ri.Q.f.1
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Uznesenie
z 3. zasadnutia

Urcenie platu a urcenie
Mestské zastupitel'stvo

úväzku

c. 41/2011

mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.20 II
hlavného

v Zlatých Moravciach

kontrolóra
na svojom 3. zasadnutí konanom dna 15.3.20] ]

prerokovalo
návrh na urcenie platu hlavného kontrolóra mesta podl'a § 18c ods. l) písm. f) zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ( priemerná mesacná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, t.j. 769,-eur
x koeficient podla poctu obyvatelov, t.j. 1,96 = 1508,- eur) a urcenie pracovného úväzku v rozsahu
- plný pracovný úväzok
II

ré uj e

a) plat hlavného kontrolóra mesta podla § 18c ods. l) písm. f) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení ( priemerná mesacná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, t.j. 769,- eur x koeficient
podla poctu obyvatelov, t.j. 1,96 = ] 508,- eur)
b) v súlade s § II ods. 4 písm. j) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pracovný úväzok
hlavnému kontrolórovi v rozsahu - plný pracovný úväzok

V Zlatých Moravciach dna 15.3.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval: art.l#.t.1.al11../
Za $ p. ~v 7'10::'

,:

••

a11lfk1

Dna: .(~;.;l..~.4.l?:!.1

r:t:V?C:. ...

Uznesenie
z 3. zasadnutia

c. 42/2011

mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.3.201 I

Vol'ba hlavného kontrolóra
Mestské zastupitelstvo

A. berie

na

v Zlatých Moravciach

na svojom zasadnutí konanom dna 15.3.20 I I

vedomie

prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
B. konštatuje,
že
vol'ba hlavného kontrolóra sa uskutocnila v súlade so zákonom SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení

C.volí
v súlade § I 8a zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Michala
Borkovica do funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce na dobu urcitú od 1.4. 20 I I - 3 l. 3.
2017

V Zlatých Moravciach

dna 15.3.20

II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiá! spracoval: ~.~.7;{
Za Sp:'u<;U~:

Dna:

.~

.1í:.?: ..%.P.::'1
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Uznesenie c. 43/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4.zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 4.zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

V Zlatých Moravciach dna 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

II

Za
. správnost': r-I~~hO
prednosta mestského úradu

I
Materiál spracoval: .~

..~

Za správnos!': ...@,Y.!.t.?f.:'fi?J..::::..
Dna: .. P!.Z: .. .2.: <t.9...1...1

~.

Uznesenie c. 44/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatel'ov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu a p. poslanca Ing. Ladislava
Boršca z 4. zasadnutia MZ konaného dna 24.3.2011

V Zlatých Moravciach dna 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

í\
~

Za správnost: Ing,;Peter Pecho
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:
Za správnos!': ...~
Dna:
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Uznesenie c. 45/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.20 II
prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
voli
za predsedu návrhovej komisie Evu Dubajovú, za clenov Jozefa Tonkovica a Miroslava
Záchenského

V Zlatých Moravciach dna 24.3.2011

hig. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

[
Za

SPrávnost'to
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: ..~.~.g.

/

?1:~..

Za správnos!': ..

'?Y.~R::':.

Dl!a: ..0l:::": .. l?..:.~f2.1.1
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Uznesenie c. 46/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Schválenie

vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena c.
2896/Ne-14/2011
so spolocnostou
Západoslovenská
vodárenská
spolocnost,
a.s.
(podzemné cerpacie stanice)
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo

návrh na zriadenie vecného bremena na nehnutelnostiach v majetku mesta podla
predloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne-14/2011 pre
oprávneného z vecného bremena - spolocnost Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s.
schvaluje

zriadenie vecného bremena na nehnutelnostiach v majetku mesta podla predloženého
návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne-14/2011
pre oprávneného z vecného
bremena - spolocnost Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s., ktorého obsahom je:
právo oprávneného z vecného
bremena vybudovat
a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 2 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele c. 2792/4

a)

o výmere 20 m2 (diel l z ~arc. reg. "E" c. 5658/3 o výmere 16 m2 a diel 2 z parc. reg.
"E" c. 4435 o výmere 4 m ) v katastrálnom území Zlaté Moravce,
právo oprávneného z vecného
bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 3 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie
na novo vy tvorenej parcele c.
3164/84 o výmere 20 m2 (z parc. reg. "C" c. 3164/2) v katastrálnom území Zlaté
Moravce,
právo oprávneného z vecného
bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 4 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele c. 2851/6
o výmere 20 m2 (z parc. reg. "C" c. 2851 11) v katastrálnom území Zlaté Moravce,
právo oprávneného z vecného
bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 5 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie
na novovytvorenej parcele c.
15695/2 o výmere 22 m2 (z parc. reg. "E" c. 5695) v katastrálnom území Zlaté
Moravce,
b)
Zmluvu o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne-14/2011
medzi Mestom Zlaté
Moravce ako povinným z vecného bremena a spolocnostou Západoslovenská vodárenská
1ena podla predložI
ESTO
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Materiál spracoval: ..
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Peter
pnmator
Lednár,
mestaCSc .

.

I

/\

Za správnost: Ing. Pet
~\

Pecho

prednosta mestského úradu

Uznesenie c. 47/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Schválenie
Zásad
odmenovania
poslancov
Mestského
zastupitelstva
a zásady
odmenovania
clenov komisií z radov
odborníkov,
sekretárov
komisií,
clenov
a tajomníkov výborov mestských castí v Zlatých Moravciach
Mestské zastupitelstvo
24.3.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo

návrh na Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásad
odmenovania clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov a tajomníkov
výborov mestských castí v Zlatých Moravciach v predloženom znení s nasledovným
doplnením výšky odmien:
l. Úcast na zasadnutí MsZ podla cl. 2 ods. 1 zásad - 40,- eur
2. Úcast na zasadnutí MsR podla cl. 2 ods. 2 zásad - 40,- eur
3. Predseda komisie podla cl. 2 ods. 3 zásad - 40,- eur
4. Clen komisie - poslanec podla cl. 2 ods. 3 zásad 20,- eur
5. Clen komisie - odborník podla cl. 3 ods. 1 zásad 20,- eur
6. Sekretár komisie podla cl. 3 ods. 2 zásad - 20,- eur
7. Predseda VMC podla cl. 2 ods. 4 zásad - 30,- eur
8. Clen VMC - poslanec podla cl. 2 ods. 4 zásad - 5,- eur
9. Clen VMC - neposlanec podla cl. 3 ods. 3 zásad - 5,- eur
10. Tajomník VMC podla cl. 3 ods. 4 zásad - 15,- eur
ll. Dalšie cinnosti poslanca podla cl. 2 ods. 5 zásad - 100,- eur
schvaluje

Zásady odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásady odmenovania clenov
komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov a tajomníkov výborov mestských castí
v Zlatých Moravciach v predloženom znení s nasledovným doplnením výšky odmien:
l. Úcast na zasadnutí MsZ podla cl. 2 ods. 1 zásad - 40,- eur
2. Úcast na zasadnutí MsR podla cl. 2 ods. 2 zásad - 40,- eur
3. Predseda komisie podla cl. 2 ods. 3 zásad - 40,- eur
4. Clen komisie - poslanec podla cl. 2 ods. 3 zásad ~O,- eur
5. Clen komisie - odborník podla cl. 3 ods. 1 zásad 20,- eur
6. Sekretár komisie podla cl. 3 ods. 2 zásad - 20,- eur
7. Predseda VMC podla cl. 2 ods. 4 zásad - 30,- eur
8. Clen VMC - poslanec podla cl. 2 ods. 4 zásad - 5,- eur
9. Clen VMC - neposlanec podla cl. 3 ods. 3 zásad - 5,- eur
10. Tajomník VMC podla cl. 3 ods. 4 zásad - 15,- eur
ll. Dalšie cinnosti poslanca podla cl. 2 ods. 5 zásad - 100,- eur

Zrušuje
Uznesenie MsZ

C.

21/2011 zo dna 27.1.2011

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Zasprávnos!':
In~::::
prednosta mestského úradu

a..~..

Materiál spracoval: ..

c:.Ya

Za správnos!': ..U1/.J&}(.1,.f.J::ff
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Dna:
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Uznesenie c. 48/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté
Moravce, koordinátora a realizátorov procesu
schva/'uje
- zacatie procesu aktualizáciu Programu hospodárskeho' a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté
Moravce podla zákona c. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
- koordinátora procesu: Bc. Helenu Levickú,
- realizátorov procesu:
a) komisiu pre analytickú cast: Vladimíra Kluciara, Mgr. Danušu Hollú, Eriku Babockú,
Bc.Štefana Nociara, Ing. Adriánu Chrenovú,
b) komisiu pre strategickú cast: Ing. Peter Pecho, PaedDr. Klaudia Ivanovicová, Ing. Daniela
Šutková, Bc. Helena Dubayová, PaedDr. Dana Malá, PhD.

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Y
r

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

,/
Materiál spracoval:
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Za správnost': ..
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Uznesenie c. 49/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie Dodatku c. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti
pri Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo

Návrh na Dodatok C. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti pri Mestskom
zastupitelstve v Zlatých Moravciach".
schval'uje

Dodatok C. 2 k "Zásadám cinnosti
zastupitelstve v Zlatých Moravciach".

Zboru

pre obcianske

záležitosti

pri Mestskom

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: •..C&IÍ:l.l.I?i.~t
Za správnost': ..~~.L~
Dna:

ct..Z.;..;2..: :(q,.lá

•.•::

.
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Uznesenie c. 50/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce ,,0 poskytovaní sociálnych služieb~
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojóm 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.20

II

prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

C.

4/20 II o poskytovani

schvaluje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce C. 412011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
ruší
VZN C. 1/2005 o poskytovaní opatrovatelskej služby a úhradách za opatrovatelskú službu na
území mesta.

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~-

Ing.

.~-e-~

eter Lednár, CSc.
primátor mesta

Zasprávnost:
Ingto
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval: ..Ct.1r.t.I/.r.l..ei&i. /
Za správnost': ..

?l.~n..~~..:::"

Dna: ...l?!..7..:"'??.':'h.1.9.:1/!uu

Uznesenie C. 51/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade prenájmov pozemkov záhradiek (d'alej
bližšie špecifikovaných) jedná o prípady hodné osobitného zretel'a podl'a § 9a, ods. 9, písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a)

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskei ul. a ŠOltésovej ul.
Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich
nájomcovia vel'ký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek
nízka výmera prenajatých pozemkov
Jedná sa o pozemky na parcele reQistra ..C" c. 3164/67 pre:

ŽIADATEL
1.

O PRENÁJOM

Júlia
Marián
Helena
Terézia
Vladimír
Jana
Jaroslav
Mária
Milan
Róbert
MUDr.
Beáta
Stanislav
Kovác
Benc
Gálik
Drahošová
Novosadová
Zámecník
Kabourek
Pivonková
Rudolf
Eliášová
Kovárik
Studená
Cižmár
Královic
Mravík
Simor
Urbanovic
Anna
Balážová
Peter
Vojtek
Ing.
Lýdia
František
Miroslav
Kovácová
Ondrejka
Kovác
Ján
Vojtech
Ing.
Ján
Mgr.
Gašparík
Frajka
Michal
Pavol
Frajka
Septák
Borkovic
Alena
Gašparíková
Sulovský

VÝMERA
201,73
199,35
201,96
202,60
203,00
193,84
208,19
203,00
100,65
201,85
283,00
197,27
203,78
203,13
204,19
201,59
195,48
101,00
201,09
268,70
200,75
201,30
203,62
208,62
202,13
202,78
201,97
200,64
201,24

V

m2

b)

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia
Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich
nájomcovia vel'ký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek
- nízka výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

c)

Michal
Karol
Ján
Alžbeta
IvanValuška
Rudolf
Dušan
Daniel
Komžík
Hanus
Frano
Uhrin
Kravárik
Mihál
Kubatka
Vanová
Viliam
Jozef
Balek
Bužík
Jozef
Peter
Helena
Martin
Kolencík
Kmotorka
Mihalik
Petríková
Luboš
Kérv
Ing.
Miroslav
Pisár
Stefan
Václav
Pavel
Sojka
Hargaš
Kéry
Milan
Pupák
Stojková

VÝMERA

V

m2

VÝMERA

V

m2

2537/41
2537/43
382,00
153,00
256,00
102,00
127,50
107,16
40,00

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemky susediace s pozemkami nájomcov
- malá výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

CíSLO PARCELY

Ján
Anna
Jozef
Berta
Hudáková
Vítek
Páleniková
Ing. Adamec
František
Rabatin 435,42
Gajdoš
Marián
Bláha
284,00
55,00
156,40
336,74
80,50
10,00

CíSLO PARCELY
5400/2
5411/2
5409/2
5412/1
5401/2
5410/2,5411/2

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
malá výmera záhradiek

ŽIADATEL O PRENÁJOM
Václav
Vladimír
Marián
Sindler
Plhal
Marko
Dana
Milan Kollárová
Horváth

1.

e)

CíSLO PARCELY

VÝMERA

v

m2

V

m2

3345/3
3345/3
357,40
357,40

Pozemok uživaný na záhradkárske
križovatke s Pol'nou ul.

úcely na Podiavorinskei

ul. pri

Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom nájomcu
- malá výmera prenajatého pozemku

ŽIADATEL O PRENÁJOM

El

Marián Dragún

CíSLO PARCELY

VÝMERA

5758

212,00

schvaluje
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade prenájmov pozemkov záhradiek (d'alej
bližšie špecifikovaných) jedná o prípady hodné osobitného zretel'a podl'a § 9a, ods. 9, písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a)

Pozemky uživané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskei ul. a Šoltésovei ul.
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich
nájomcovia velký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek
- nízka výmera prenajatých pozemkov
Jedná sa o pozemky na parcele registra "C"

ŽIADATEL
1.

200,75
Júlia
Drahošová
Anna
Ján
Helena
Marián
Vladimír
Ján
Jaroslav
Mária
Milan
Róbert
Kovác
Gálik
Benc
Kabourek
Kovácová
Balážová
Eliášová
Kovárik
Cižmár
Královic
Mravík
Ing.
Michal
Borkovic
Alena
Ing.
Lýdia
Miroslav
Gašparíková
Kovác
Voitech
Frajka
Frajka
Gašparík

C.

O PRENÁJOM
,

3164/67 pre:

VÝMERA
283,00
101,00
268,70
197,27
195,48
201,97
203,13
204,19
203,78
201,09
201,59
201,24
201,30
202,13
203,62
208,62
202,78
200,64

V

m2

20.

b)

Milan
Zámecník
Terézia
Jana
MUDr.
Beáta
Stanislav
Novosadová
Pivonková
Rudolf
Studená
Simor
Urbanovic
Peter
Voitek
Vladimir
František
Mgr. Pavol
Sulovský
Ondrejka
Septák

201,96
202,60
199,35
193,84
208,19
201,73
203,00
203,00
100,65
201,85

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia
Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich
nájomcovia vel'ký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek
- nízka výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

c)

Jozef
Michal
Karol
Peter
Ján
Alžbeta
Jozef
Ivan
Rudolf
Dušan
Martin
Helena
Daniel
Komžík
Kolencík
Kmotorka
Hanus
Balek
Frano
Mihál
Mihalik
Uhrin
Kravárik
Kubatka
Petríková
Vanová
Viliam
Bužík
Luboš
MilanValuška
Pupák
Kéry
Stojková
Stefan
Ing.
Pavel
Miroslav
Sojka
Hargaš
Pisár
Václav
Kéry

VÝMERA

V

m2

VÝMERA

V

m2

2537/43
2537/41
382,00
256,00
107,16
153,00
102,00
127,50
40,00

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.
Dôvodom pripadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemky susediace s pozemkami nájomcov
- malá výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

cíSLO PARCELY

Ján
AnnaAdamec
Berta
Hudáková
Páleniková
In~.
Marián
Bláha
Gajdoš

80,50
55,00
10,00
284,00
156,40

CíSLO PARCELY
5400/2
5401/2
5409/2
5410/2,5411/2

5411/2
5412/1

Ing. František Rabatin
Jozef Vitek

336,74
435,42

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
Dôvodom pripadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
malá výmera záhradiek

ŽIADATEL O PRENÁJOM
Václav
Vladimír
Dana
Marián
Milan Kollárová
Horváth
Plhal
Sindler
Marko

1.

e)

CíSLO PARCELY

VÝMERA

V m2

3345/3
3345/3
357,40
357,40

Pozemok uživaný na záhradkárske
križovatke s Polnou ul.

úcely na Podiavorinskei

ul. pri

Dôvodom pripadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom nájomcu
- malá výmera prenajatého pozemku

ŽIADATEL O PRENÁJOM

KJ

Marián Dragún

CíSLO PARCELY

VÝMERA

5758

m2

V

212,00

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

(é~~

l· g. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Zasprávnost:
Ing&::"
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 52/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo

prenájom záhradiek (dalej bližšie špecifikovaných v nasledovných tabul'kách podl'a lokality~
nájomcu, císla parcely a výmery) konkrétnym nájomcom' od 01.04.2011 za cenu 0,10 €/m
za rok, na dobu 15 rokov
a)

1.

b)

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskei ul. a Šoltésovei ul.
Jedná sa o pozemky na parcele re~istra "C" c. 3164/67 pre:
ŽIADATEL O PRENÁJOM
VÝMERA v m2
Terézia
Jaroslav
Milan
Beáta
Zámecnik
Kabourek
Pivonková
Studená
Mravík
Anna
Ján
Júlia
Marián
Benc
Gálik
Drahošová
Balážová
Cižmár
Helena
Vladimír
Ján
Jana
MUDr.
Stanislav
Mária
Róbert
Novosadová
Rudolf
Eliášová
Kovárik
Královic
Simor
Urbanovic
Sulovský
Voitech
Alena
Peter
František
M~r.Kovác
Pavol
Vojtek
Gašparíková
Fraika
Ondrejka
Septák
Ing.
Frajka
Michal
Borkovic
Gašparik
Lýdia
Ing.
Miroslav
Kovácová
Kovác

199,35
201,96
202,60
203,00
193,84
208,19
201,73
200,75
201,30
203,00
100,65
203,62
208,62
202,13
201,85
283,00
197,27
.
203,13
200,64
203,78
195,48
201,97
204,19
101,00
201,59
201,09
268,70
201,24
202,78

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

Viliam
Michal
Bužík
Frano
Karol
Jozef Hanus
Balek
Stefan
Luboš
Hargaš
Káry

CíSLO PARCELY

2537/41
2537/43
153,00
127,50
40,00

VÝMERA

V

m2

Dušan
Mihál
Kravárik
Ján
Alžbeta
Daniel
Valuška
Uhrin
Vanová
Jozef
Peter
Rudolf
Ivan
Martin
Helena
InQ.
Miroslav
Komžik
Kolencik
Kmotorka
Mihalik
Kubatka
Petriková
Pisár
Milan
Pavel
Pupák
Sojka
Stojková
Václav
Kéry

7.

c)

2537/41
2537/43
153,00
382,00
256,00
102,00
107,16

Pozemky uživané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM

CíSLO PARCELY

VÝMERA

V

m2

V

m2

Ján
Anna
Jozef
BertaAdamec
Hudáková
Vitek
Páleniková
5412/1
Ing.
Gajdoš
František
Rabatin 435,42
5409/2
5411/2
5401/2
Marián
Bláha
80,50
10,00 5400/2
336,74
284,00
156,40
55,00
5410/2,5411/2

1.

d) Pozemky uživané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou

ŽIADATEL
O PRENÁJOM
Václav
Vladimir
Dana
Marián
Milan Kollárová
Horváth
Plhal
Sindler
Marko

e)

CíSLO PARCELY

Pozemok uživaný na záhradkárske
križovatke s Pol'nou ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM

II]

Marián Dragún

--VÝMERA

3345/3
3345/3
357,40
357,40

úcely na Podiavorinskei

CíSLO PARCELY
I

5758

I

ul. pri

VÝMERA

V

m2

212,00

,-

schvaluje
prenájom záhradiek (dalej bližšie špecifikovaných v nasledovných tabul'kách podla lokality;!
nájomcu, císla parcely a výmery) konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 za cenu 0,10 €/m
za rok, na dobu 15 rokov
a)

1.

Pozemky uživané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskei ul. a Šoltésovei ul.
Jedná sa o pozemky na parcele registra "C" c. 3164/67 pre:
ŽIADATEL O PRENÁJOM
VÝMERA v m2
Anna
Ján
Balážová
204,19
Ing. Benc
Michal
Frajka
Borkovic
Vojtech
Frajka

.

200,64
201,97
203,13
201,59

6.

b)

Ján
Ján
Júlia
Marián
Helena
Vladimír
Terézia
Jana
Jaroslav
MUDr.
Milan
Beáta
Stanislav
Róbert
Mária
Gálik
Drahošová
Novosadová
Zámecník
Kabourek
Kovácová
Pivonková
Rudolf
Eliášová
Kovárik
Studená
Cižmár
Královic
Mravík
Simor
Urbanovic
Alena
Lýdia
Gašparíková
M~r.
František
Peter
Ing. Kovác
Miroslav
Pavol
Vojtek
Sulovský
Ondrejka
Septák
Kovác
Ján
Gašparík

202,78
201,96
199,35
203,00
193,84
208,19
202,60
201,73
101,00
201,09
268,70
203,00
100,65
208,62
202,13
201,24
201,30
201,85
283,00
197,27
195,48
203,78
200,75
203,62

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

c)

Jozef
Viliam
Michal
Peter
Karol
Ján
Alžbeta
Jozef
IvanValuška
Rudolf
Dušan
Martin
Daniel
Komžík
Kolencík
Kmotorka
Hanus
Balek
Bužík
Frano
Uhrin
Mihalik
Kravárik
Mihál
Kubatka
Petríková
Vanová
Helena
Stoiková
Václav
Stefan
In~.
Miroslav
Har~aš
Pisár
Luboš
Milan
Pavel
Pupák
Sojka
Kéry

VÝMERA

V

m2

VÝMERA

V

m2

Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM
1.

CíSLO PARCELY

2537/41
2537/43
256,00
153,00
102,00
107,16
40,00
382,00
127,50

Ján
Ing. Adamec
Gajdoš
Marián Bláha

156,40
80,50
284,00

cíSLO

PARCELY

5409/2
5401/2
5410/2,5411/2

Anna
Jozef
Berta
Hudáková
Páleniková
Vitek
Ing. František
Rabatin 336,74
435,42
10,00
55,00

4.

5400/2
5411/2
5401/2
5412/1

d) Pozemky uživané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou

ŽIADATEL

e)

O PRENÁJOM

Václav
Vladimir
Marián
Dana
Milan Kollárová
Horváth
Plhal
Sindler
Marko

1.

CíSLO PARCELY

Pozemok užívaný na záhradkárske
križovatke s Pol'nou ul.

ŽIADATEL

[I]

O PRENÁJOM

Marián Dragún

VÝMERA

m2

V

3345/3
3345/3
357,40
357,40

ul. (!ri

úcely na Podiavorinskei

CíSLO PARCELY
[

5758

VÝMERA

V

212,00

[

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

Materiál spracoval:
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Uznesenie

C.

53/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva y Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v pripade nasledovných prenájmov pozemkov jedná
o pripady hodné osobitného zretel'a podl'a § 9a, ods. 9, písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
• Prenáiom pozemkov na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza na
parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10m2 - pre Miloša Jánošova, Šoltésova 39,
Zlaté Moravce
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Jedná sa o pozemok pod schodištom stavby, ktorá je vo vlastníctve
žiadatel'a a je malej výmery.
• Prenájom casti pozemku na podnikatelské
úcely
pre podnikatel'a - obchodné meno:
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín
miesto podnikania:
Obyce 76, 951 95 Obyce
ICO:
31197337
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému štadiónu
(dozadu) za podmienky - prechod
bude zabezpecený len cez pozemok, ktorý má už
podnikatel' v prenájme 1508 m2 už užíva, má v prenáime - predajna stromcekov .../ ;
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Ide o predíženie pozemku, na ktorom podnikatel prevádzkuje "predajnu
stromcekov
a
polnohospodárskych potrieb lpred zimným štadiónom/". Pri zabezpecení podmienky prechodu na
"predíženú cast' pozemku o výmere 464 m2 ",
len cez pozemok, ktorý má už žiadatel'
v prenájme (pozemok o vý.mere 508 mZ ), nie je možné, aby požadovaný pozemok prenajalo
MESTO Zlaté Moravce inému záujemcovi.

schvaluje
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade nasledovných prenájmov pozemkov jedná
o prípady hodné osobitného zretel'a podla § 9a, ods. 9, písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
• Prenájom pozemkov na nepodnikatel'ské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza na
parce/e KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Miloša Jánošova, Šoltésova 39,
Zlaté Moravce
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Jedná sa o pozemok pod schodištom stavby, ktorá je vo vlastníctve
žiadatel'a a je malej výmery.
• Prenájom casti pozemku na podnikatel'ské úcely
pre podnikatel'a - obchodné meno:.
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín
miesto podnikania:
Obyce 76, 951 95 Obyce
ICO:
31197337
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému štadiónu
(dozadu) za podmienky - prechod
bude zabezpecený len cez pozemok, ktorý má už
podnikatel' v prenájme 1508 m2 už užíva, má v prenáime -: predajna stromcekov .../ ;

Ide o predlženie pozemku, na ktorom podnikatel
prevádzkuje
"predajnu
stromcekov
polnohospodárskych
potrieb lpred zimným štadiónom/". Pd zabezpecení podmienky prechodu

a
na

"predíženú cast' pozemku o výmere 464 m2 •• ,
len .cez pozemok, ktorý má už žiadatel
v prenájme (pozemok o výmere 508 mZ ), nie je možné, aby požadovaný pozemok prenajalo
MESTO Zlaté Moravce inému záujemcovi.

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

/'~

Materiál spracoval: L41:.:u.~k/..t?V.l.f,
Za správnos!': ..Cb.l,{f.I(.I..t..~..~
Dna: .rX..7.: :/!..:.. ft..9.f.1

.

..

/

Uznesenie c. 54/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
prenájom nasledovných
rokov

pozemkov

konkrétnym

nájomcom

od

01.04.2011

na dobu

5

• Prenáiom casti pozemku na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý'Úrad práce), ktorý sa nachádza na
parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Milana Jánošova, Šoltésovej
39, Zlaté Moravce
za cenu 1,00 €/m2 za rok
• Prenáiom casti pozemku na podnikatelské úcely
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému štadiónu
pri zabezpecení podmienky prechodu na pred[ženú cast pozemku o výmere 464 m2, len cez
pozemok, ktorý má už žiadatel v prenájme (výmera 508 m2)
pre podnikatel'a - obchodné meno:
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných
a okrasných drevín, miesto podnikania:
Obyce 76, 951 95 Obyce, ICO: 31197337
za cenu 1,00 €/m2 za rok
schvaluje
prenájom nasledovných
rokov

pozemkov

konkrétnym

nájomcom

od

01.04.2011

na dobu

• Prenáiom casti pozemku na nepodnikatel'ské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý'Úrad práce), ktorý sa nachádza na
parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 -' pre Milana Jánošova, Šoltésovej
39, Zlaté Moravce
za cenu 1,00 €/m2 za rok
• Prenáiom casti pozemku na podnikatelské úcely
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému štadiónu
pri zabezpecení podmienky prechodu na pred[ženú cast pozemku o výmere 464 m2, len cez
pozemok, ktorý má už žiadatel v prenájme (výmera 508 m2) pre podnikatel'a - obchodné meno:
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných
a okrasných drevín, miesto podnikania:
Obyce 76, 951 95 2Obyce, ICO: 31197337
za cenu 1,00 €/m za rok

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~-~~----~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost': In~
prednosta mestského úradu

r

Materiál spracoval: ...C~U?:!:~
Za správnost: ..~.0/!rJ..~

.

d.fr.: ;2: :t.2.1..1

.

Dna:
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Uznesenie c. 55/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných
stavbou vo vlastníctve nadobúdatelov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo
odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdatel'ov podl'a § 9a, ods. 8 písm. b) zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre:
1. Jirí Katrinec a manželka Elvíra Katrincová, bytom Kalinciakova 1730/4,Zlaté Moravce,
pozemok parcely C. 1054/10 o výmere 20 m2.
2. Ing. Viliam Medved a manželka
Ing. Ludmila Medvedová,
bytom Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely C. 1054/11 o výmere 20 m2•
3. Jozef Tonkovic,
bytom
Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce,
pozemok parcely C. 1054/12 o výmere 20 m2•
4. Pavol Solciansky,
bytom Hviezdoslavova 1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely
C. 1054/13 o výmere 20 m2.
5. Jozef Sýkora a manželka Marta Sýkorová, bytom Banicova 358/5, Zlaté Moravce Chyzerovce, pozemok parcely C. 1054/14 o výmere 20 m2•
6. Štefan Rosinský, bytom Hviezdoslavova 1848/48, Zlaté Moravce, pozemok parcely
C. 1054/15 o výmere 20 m2.
7. Mgr. Vladimír Martinovic a manželka Mgr. Jana Martinovicová,
bytom Hviezdoslavova
1849/50, pozemok parcely C. 1055/4 o výmere 20 m2:
8. Marián Dudáš a manželka Vera Dudášová, bytom Hviezdoslavova 2856/54, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1055/5 o výmere 20 m2.
9. Július a manželka Jana Bronišová, bytom Nitrianska 1890/20, pozemok parcely
C. 1055/6 o výmere 20 m2•
10. Ing. Branislav Daniš a manželka Lívia Danišová, bytom Brezová 2003/6, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1100/182 o výmere 201m2.
11. Marián Tomajko a manželka Helena Tomajková, bytom Hviezdoslavova 1849/52, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1100/183 o výmere 18 m2•
za cenu 8,30

€/m2

schvaluje
odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdatel'ov podl'a § 9a, ods. 8 písm. b) zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpísov pre:
1. Jirí Katrinec a manželka Elvíra Katrincová, bytom Kalinciakova 1730/4,Zlaté Moravce,
pozemok parcely C. 1054/10 o výmere 20 m2.
2. Ing. Viliam Medved a manželka
Ing. Ludmila ~edvedová,
bytom Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely C. 1054/11 o výmere 20 m2.
3. Jozef Tonkovic,
bytom
Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce,
pozemok parcely C. 1054/12 o výmere 20 m2.
4. Pavol Solciansky,
bytom Hviezdoslavova 1848/46; Zlaté Moravce, pozemok parcely
C. 1054/13 o výmere 20 m2•
5. Jozef Sýkora a manželka Marta Sýkorová, bytom Banicova 358/5, Zlaté Moravce Chyzerovce, pozemok parcely C. 1054/14 o výmere 20 m2•
6. Štefan Rosinský, bytom Hviezdoslavova 1848/48, Zlaté Moravce, pozemok parcely
C. 1054/15 o výmere 20 m2.

7. Mgr. Vladimír Martinovíc a manželka Mgr. Jana Martinovícová,
bytom Hviezdoslavova
1849/50, pozemok parcely C. 1055/4 o výmere 20 m2.
8. Marián Dudáš a manželka Vera Dudášová, bytom Hviezdoslavova 2856/54, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1055/5 o výmere 20 m2•
9. Július a manželka Jana Broníšová, bytom Nitrianska 1890/20, pozemok parcely
C. 1055/6 o výmere 20 m2.
10. Ing. Braníslav Daniš a manželka Lívía Danišová, bytom Brezová 2003/6, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1100/182 o výmere 20 m2.
11. Marián Tomajko a manželka Helena Tomajková, bytom Hviezdoslavova 1849/52, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1100/183 o výmere 18 m2.

za cenu 8,30

€/m2•

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

Materiál

7

spracoval:
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Uznesenie c. 56/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.20 II
prerokovalo
odpredaj pozemkov parcely registra "C" c. 1676/12 o výmere 5 m2 a parcely registra "C" c.
1676/11 o výmere 35 m2 pre MUDr. Luciu Pánikovú, bytom Tajovského 50, Zlaté Moravce, ako
odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdatela
podl'a § 9a ods. 8
písmeno b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za cenu 50,00 €/m2

schvaluje
odpredaj pozemkov parcely registra "C" c. 1676/12 o výmere 5 m2 a parcely registra "C" c.
1676/11 o výmere 35 m2 pre MUDr. Luciu Pánikovú, bytom Tajovského 50, Zlaté Moravce, ako
odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve'
nadobúdatela
podla § 9a ods. 8
písmeno b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za cenu 50,00 €/m2

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: I~
prednosta mestského úradu

/
Materiál spracoval: ..~IJ.

..t:.:?E.
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Za správnost: ..
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Uznesenie c. 57/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s
výhladom na roky 2012, 2013.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011
prerokovalo

návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s výhladom
na roky 2012, 2013
schvaf'uje

programový rozpocet Mesta Zlaté Moravce na rok 20

II s výhladom

na roky 2012, 2013

V Zlatých Moravciach, 24.3.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Zasprávnost:Ing.rQ:::
prednosta mestského úradu

Materiál

spracoval:

Za správnos!':
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Uznesenie c. 58/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Žiadost' Technických služieb mesta Zlaté Moravce
DHM
Mestské zastupitelstvo
24.3.2011

o vyradenie strojov a iných veCÍ z

v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
žiadost Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z DHM,
konkrétne:
- kompresor IC 21
- ostrovek IC 25
- Liaz IC 50, EC ZM 090AF, rok výroby 1971, VIN 069/71
- Liaz IC 55, EC ZM 091AF, rok výroby 1980, VIN 227/82
- Liaz IC 64, EC ZM 093AF, rok výroby 1989, VIN K2FD0269
- Škoda felícia IC 82, EC ZM 803AF, rok výroby 1995, VIN MTBEFF653TO 188627/1995
- monitor zariadenie IC 133
- pocítac IC 41
schvaluje
na základe žiadosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce vyradenie strojov a iných vecí
z DHM, konkrétne:
'.
- kompresor IC 21
- ostrovek IC 25
- Liaz IC 50, EC ZM 090AF, rok výroby 1971, VIN 069/71
- Liaz IC 55, EC ZM 091AF, rok výroby 1980, VIN 227/82
- Liaz IC 64, EC ZM 093AF, rok výroby 1989, VIN K2FD0269
- Škoda felícia IC 82, EC ZM 803AF, rok výroby 1995, VIN MTBEFF653T0188627/1995
- monitor zariadenie IC 133
- pocítac IC 41.
V Zlatých Moravciach, 24.3.2011
~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Iri'g. Peter Pecho
prednosta mestského úradu

/
Materiál spracoval: ooC;l.'1:'Y:1:1 ..~.
Za správnos!': ~.eJi.?!.
Dna: ..

oo

.<it.: ...2.:

cg.9...1.1.

.
.

Uznesenie č. 59 /2011
z

S. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Určenie zapisovatel'ky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom S.zasadnutí MZ konanom dňa
12.S.2011

prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na S.zasadnutí MZ konanom dňa
12.S.2011
V Zlatých Moravciach dňa 12.5.2011

c22-�

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. J

h

prednosta m s

úradu

tvt
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Uznesenie č. 60/2011
z

5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: sl. poslankyňa Erika Babocká a p. poslankyňa Eva Dubajová z 5.
zasadnutia MZ konaného dňa 12.5.2011
V Zlatých Moravciach dňa 12.5.2011

��
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť

It/��f.:i1!Í:

ich

prednosta

Materi.)! spr

o úradu
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Uznesenie č. 61/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v

olí

za predsedu návrhovej komisie Mgr. Milana Galabu, za členov Ivana Hritza a Ľudovíta
Chládeka

V Zlatých Moravciach dňa 12.5.2011

�-�

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Jtl�
Za správnosť: Ing. J�n

nch

prednosta mestské o úradu
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Uznesenie č. 62/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011

prerokovalo
Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2011
o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, 12.5.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

1
Za správnosť: ln!Í
prednosta

�l�äb.J

ich
stského úradu

Uznesenie č. 63/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011
Schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a oprava názvov komisií MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011
prerokovalo

návrh na schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a opravu názvov komisií MsZ
schvaľuje

A) Novelizáciu Štatútu mesta Zlaté Moravce nasledovne:
1. Ustanovenie § 12 ods. 3 znie:
„3. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zriaďuje tieto stále komisie:

a) Komisia finančná
b) Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja
c) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy
kultúrnych pamiatok
d) Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
e) Komisia sociálno - zdravotná a bytová
f) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít
g) Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí

h) Komisia kontroly
i)

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

j)

Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie."

2. Ustanovenie § 31 ods. 2 znie:
„2. Na území mesta Zlaté Moravce sa zriaďuje 6 výborov v mestských častiach:
a) Výbor mestskej časti č. 1

zahŕňa ulice - Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J.
Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, SNP, Štúrova, Štefánikova, Tekovská 7 - 38
(všetky čísla), Tekovská 40 - 55 (všetky čísla), Tolstého, Vajanského, J. C. Hronského,
Kukučínova, Ľ. Podjavorinskej 2 - 78 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 1 - 105 (nepárne čísla),
Moyzesova, Nábrežie za majerom, Pod dielami 2, Poľná, Pribinova, Prilepská, Sládkovičova,
Slavianska

1, lA, 2 - 18

(párne aj nepárne čísla), Slnečná, Smetanova, Spojovacia,

Svätoplukova, Tajovského 2 - 38 (párne čísla), Tajovského 1 - 37 (nepárne čísla), Tríbečská,
T. Vansovej, Záhradnícka, Železničiarska,
b) Výbor mestskej časti č. 2 zahŕňa ulice - 1. mája 2 - 22 (párne čísla), A. Kmefä,
Čajkovského, Hollého, Hviezdoslavova 2 - 30 (párne čísla), Hviezdoslavova 33, Janka Kráľa,
Migazziho, Mlynská, Murgašova, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, Robotnícka,
Sama Chalupku, Žitavské nábrežie, Župná Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova,
Hoňovecká, Hviezdoslavova 32 - 34, Inovecká, Krátka, Krížna, Odbojárov, Potočná,
Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená

c) Výbor mestskej časti č. 3 zahŕňa ulice - Brezová 18, Hviezdoslavova 36 - 82 (párne čísla),
Hviezdoslavova 73A, Hviezdoslavova 73B, Hviezdoslavova 73C, Hviezdoslavova 77,
Mládeže, Brezová 20 - 22 (párne čísla), Duklianska, Mojmírova, Školská, 1. mája 1 - 51
(nepárne čísla), 1. mája 26 - 60 (párne čísla), Brezová 2 - 16 (párne čísla), Radlinského
d) Výbor mestskej časti č. 4 zahŕňa ulice - Kalinčiakova, Nitrianska, Obrancov mieru 2 - 8
(párne čísla) l. mája 70 - 76 (párne čísla), Dolné vinice, Do kratfn, Do remanancií, Hájová,
M. Benku, Martinský breh, Obrancov mieru 10 - 16 (párne čísla), Pod hájom, Priemyselná,
Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná
e) Výbor mestskej časti č. 5 (Chyzerovce) zahŕňa ulice - Bottova, Baničova, B. S. Timravy,
Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, Ľ.
Podjavorinskej 80 - 98 (párne čísla), Ľ. Podjavorinskej 107 - 127 (nepárne čísla), M. M.
Hodžu, M. Pružinského, Pod dielami 1, Palárikova, Slavianska lB, JB, SB, 7B, 9B, l lB,
l3B, lSB, Tajovského 40 - 54 (párne čísla), Tajovského 39 - 53 (nepárne čísla)
f) Výbor mestskej časti č. 6 (Prílepy)
Nová, Obecná, Parková
3. Zrušuje ustanovenie

zahŕňa ulice - Čierna dolina, Hlavná, Horný majer,

§ 13 ods. 4 Štatútu mesta Zlaté Moravce.

B) opravu názvov komisií MsZ podľa schváleného znenia vo všetkých dokumentoch mesta
a uzneseniach MsZ prijatých v tomto volebnom období
·

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Uznesenie č. 64/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011
Novelizácia VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
zákJadnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011

prerokovalo
Návrh na novelizáciu VZN č. 11201O 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
Novelizáciu VZN č. 112010 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, 12.5.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 65/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011
Návrh Investičný zámer spoločnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté
Moravce , IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa
podpísanie dokumentov "Dohoda o spolupráci a spoločnom postupe" medzi
spoločnosťou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté
Moravce , ohl'adne realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa
a „ Kúpnu zmluvu" so spoločnosťou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté
Moravce a Mestom Zlaté Moravce ohľadne prevzatia pozemkov potrebných na
vybudovanie uličných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l .
etapa.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dňa
12.5.2011

prerokovalo
návrh Investičný zámer spoločnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce,
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa
podpísanie dokumentov "Dohoda o spolupráci a spoločnom postupe" medzi spoločnosťou
STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce , ohľadne
realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa a „ Kúpnu zmluvu" so
spoločnosťou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce
ohľadne prevzatia pozemkov potrebných na vybudovanie uličných komunikácií projektu lBV
- Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa.
ko nštatuje
Investičný zámer spoločnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 O1 Zlaté Moravce, IBV Mlynský potom Zlaté Moravce, l. etapa, ktorého realizácia je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora
schvaľuje
Investičný zámer spoločnosti STARS s.r.o„ Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce,
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa
podpísať dokumenty "Dohoda o spolupráci a spoločnom postupe" medzi spoločnosťou
STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 O l Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce , ohľadne
realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa a „ Kúpnu zmluvu" so
spoločnosťou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce
ohľadne prevzatia pozemkov potrebných na vybudovanie uličných komunikácií projektu
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa
V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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primátor mesta
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Uznesenie č. 66/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011
Schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dt1a
12.5.2011

prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta
schvaľuje
a) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta podľa predloženého návrhu
V bode 7 II. Podnikateľská činnosť sa dopÍňajú o bod i), ktorý znie:
i) dokončovacie stavebné práce pri real.izácií exteriérov a interiérov."
ukladá
štatutárnemu zástupcovi Technických služieb zabezpečiť zápis schválenej činnosti do
príslušného registra
V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č.67/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
v zmysle§ 9 ods. 2 zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- schválenie zámeru previesť pozemky parcely reg. KN „C" č. 2846/89 o výmere
2
2
890 m a parcely č. 2846/260 o výmere 331 m (pozemky susediace so spoločnosťou
recycling
a.s.)
s p ô s o b o m podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
Waste
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym
predajom najmenej
za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
Mestské zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dňa

12.05.2011

prerokovalo
n á v r h schvál enia

spôsobu

prevodu nehnuteľného majetku Mesta

Zla té Moravce -

schválenia zámeru previesť pozemky parcely KN registra „C'' č. 2846/89 o výmere 890 m2
2
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č.

a č. 2846/260 o výmere 331 m

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - priamym predajom najmenej za

cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (podľa
znaleckého posudku)

schv aľ u j e

prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer previesť
s p ô s o b
2
pozemky parcely KN registra „C" č. 2846/89 o výmere 890 m a č. 2846/260 o výmere
331 m2 spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov - (podľa znaleckého posudku)

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 68/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previesť pozemok registra KN „C" č. parcely 5792/2
o výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453 Milanovi Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretefä podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dňa
12.05.2011

prerokovalo
n á v r b

na

schválenie

spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta

Zlaté Moravce - schválenie zámeru previesť pozemok registra KN „C" č. parcely 5792/2
o výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na
Milanovi Molnárovi, bytom:

Školská 7,

LV č. 3453,

953 01 Zlaté Moravce

z dôvodu bodného osobitného zreteľa podľa

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely č. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6
malá výmera pozemku
-

jedná sa o pozemok susediaci

s

pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté

Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa

sc h v a ľ uje
s p ô s o b

prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer

pozemok registra

KN „C''

č. parcely 5792/2

o

previesť

výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy)

zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
k.ú. Zlaté Moravce na

LV č. 3453, Milanovi Molnárovi, bytom:

Školská 7,

953 01 Zlaté

Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely č. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6
malá výmera pozemku

Uznesenie č. 68/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 2.5.201 1

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previesť pozemok registra KN „C" č. parcely 5792/2
o výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453 Milanovi Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretefä podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 2.05.20 1 1

prerokovalo
n á v r b

na

schválenie

spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta

Zlaté Moravce - schválenie zámeru previesť pozemok registra KN „C" č. parcely 5792/2
o výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,
Milanovi Molnárovi, bytom:

Školská 7,

953 01 Zlaté Moravce

z dôvodu bodného osobitného zreteľa podľa

§

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely č. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6
malá výmera pozemku
-

jedná sa o pozemok susediaci

s

pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté

Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa

schv aľuje
s p ô s o b

prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer

pozemok registra KN „C'' č. parcely 5792/2

o

previesť

výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy)

zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, Milanovi Molnárovi, bytom:

Školská 7,

953 01 Zlaté

Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa

§

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely č. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6
malá výmera pozemku

jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa
V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Uznesenie č. 69/2011
z

5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Správa o činnosti MsP za rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dňa
12.05.2011
prerokovalo
správu o činnosti MsP za rok 201O a
berie

na

vedomie

správu o činnosti MsP za rok 201O.
V Zlatých

Moravciach, 12.5.2011
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Uznesenie č. 70/201J
z 5. L.aSadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Návrh na schválenie zámeru prenajať majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN registra „E" č. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m1 (LV
Baratkovi
a Ivici
Baratkovej,
bytom: Palisády 14, 811 03
5417) Stanislavovi
Bratislava z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. L.aSadnutí MsZ konanom dňa
12.05.2011
prer,okovalo
návrh na

schválenie zámeru prenajať majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
1
KN registra „E" č. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m (LV 5417)

Stanislavovi

Baratkovi

a Ivici

Baratkovej,

dôvodu hodného osobitného zreteľa

podľa

bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z

§ 9a ods. 9

písm.

c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schv aľuje
zámer Mesta Zlaté Moravce prenajať majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely KN
2
registra „E" č. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere
766 m (LV 5417)
Stanislavovi

Baratkovi

a Ivici

dôvodu hodného osobitného

Baratkovej,

zreteľa

podľa

bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z

§ 9a ods. 9 písm.

c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- rodina Baratková sa dlhodobo stará /tri generácie/ o tento pozemok- čistí
kosí

a

ho,

zušľachťuje na vlastné náklady, čím ho dostala do dnešnej podoby;

odstraňuje z neho odpad, navozený obyvateľmi blízkych nehnuteľností;
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

��

Za správnosť: Ing.

cb

prednosta mestského úradu

Materiál sprac0 .„

Zél �p�:i·;n-;r•·

·

.Cl'vv�t-'0·'1

.{/l/UťJ.C'l/tL /

Di:a: 1.of..;f�f;.f.1.

/

Uznesenie č. 7112011

z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Odovzdanie majetku mesta do prevádzky (Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce Prílepy)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dt"1a

1 2.5.20 1 1

prerokovalo
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní, ktorou Mesto Zlaté Moravce odovzdáva vodohospodársky
majetok mesta

„Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravc.e - Prílepy"

na dobu neurčitú za

podmienok stanovených v Zmluve o prevádzkovaní do prevádzkovania Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 O1 Nitra

schvaľuje
a)

odovzdanie majetku mesta

Vodovodný rad „ l

„Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce - Prílepy"

PVC DN 150, dfžka 979,7 m

"

„1 - 1 " PVC DN 100, dfžka 374,0 m
„

1-2" PVC DN 100, dÍžka 564,4 m

„

1 -3 PVC DN 1 00, dfžka 249,0 m
"

„l -4" PVC DN 100, dÍžka 392,0 m
do

prevádzkovania

Západoslovenskej

vodárenskej

hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, na dobu neurčitú

za

spoločnosti,

a.s.,

Nábrežie

za

podmienok stanovených v zmluve o

prevádzkovaní
b) Zmluvu o prevádzkovaní,

majetok mesta

ktorou Mesto Zlaté Moravce odovzdáva vodohospodársky

„Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce - Prílepy"

na dobu neurčitú

za

podmienok stanovených v zmluve o prevádzkovaní do prevádzkovania Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie

za hydrocentrálou 4,

949 O 1 Nitra v zmysle

predloženého návrhu.

V Zlatých Moravciach, 12.5.201 1

c;i]��

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�

a správnosť: Ing.

frti

ich

prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 72/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 2.5.2011

Návrh na schválenie prevodu pozemkov pre ZSE Distribúciu, a.s. Bratislava pozemky parcely č. 2489/1 o výmere 43 m1 (druh pozemku: zastavaná plocha) a parcely
č. 2489/2 o výmere 25 m1 (druh pozemku: zastavaná plocha) /pozemky odčlenené
z parcely reg. „E" č. 1262 (druh pozemku: orná pôda o výmere 18 805 m1, zapísaný na
LV 3453) geometrickým plánom č. 193/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom/
podJ'a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
predpisov
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou
--+

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dňa
12.05.2011

prerokovalo
návrh na odpredaj pozemkov registra KN „C"

-

parcela č.

248911 o výmere 43 m2 (druh

pozemku: zastavaná plocha) a parcela č. 2489/2 o výmere 25 rn2
plocha)

(druh

pozemku: zastavaná

--+pozemky odčlenené z parcely č. 1262 geometrickým plánom č. 193/2009 na

určenie vlastníckych práv k pozemkom; pre ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
--+

priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
-

pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu 100,00 €/m2

s c h v aľu j e
odpredaj

pozemkov registra KN „C" č. parcely 248911 o výmere 43 m2

zastavaná plocha) a parcela č. 2489/2

(druh

pozemku:

o výmere 25 m2 (druh pozemku: zastavaná plocha)

podľa § 9a ods.. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu 100,00 €/m2
--+

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011

�;;;;;;,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing .

t'l}/]
t�

prednosta m

ich

t

o úradu

Uznesenie č. 73/2011
z

5. zasadnutia mestského

zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa

12.5.2011

Návrh Členstva Mesta Zlaté Moravce v Občianskom združení MHB o.z. povereného
zástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade združenia poslanca Ing. Jozefa
Škvareninu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom
12.5.2011

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie Členstva Mesta Zlaté Moravce v Občianskom združení MHB o.z.
Povereného z.ástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade združenia
poslanca Ing. Jozefa Škvareninu

schvaľuje
al Členstvo Mesta Zlaté Moravce v Občianskom združení Múzeum Historických Budov
- MHB, so sídlom Žitavská
bi

Povereného

z.ástupcu

12, 821 07 Bratislava
Mesta

Zlaté

Moravce

Historických Budov - MHB, so sídlom Žitavská 12,

v Správnej

rade

združenia

Múzeum

821 07 Bratislava

poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
V Zlatých Moravciach,

12.5.2011

��

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing.

�h

ch

prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 74/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Schválenie zámeru realizácie zámeny nehnutel'ného majetku mesta Zlaté Moravce
(zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov) podľa § 9a ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ

konanom

dňa 12.05.2011

prerokovalo
návrh na schválenie zámeru realizácie zámeny nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce parcela KN registra „C" parcelné číslo 1364/l o výmere l 485 m2, na ktorej sa nachádza
stavba bez súpisného čísla - bývalá výmenníková stanica a parcela KN registra „C" parcelné
číslo 1364/2 o výmere 189 m2 zámennou zmluvou uzatvorenou podľa § 61 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov za nehnuteľný majetok, ktorý
je vo vlastníctve spoločnosti IMA INVEST s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 41, 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 36 520 349 - novovytvorená parcela KN „C" parcelné číslo 1311/5 o výmere
88 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 40142345-10/2009
KN „C" parcelné číslo 1311/4 o výmere 301O m2, podľa

zo

súčasne existujúcej parcely

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa

schvaľuje
zámer realizácie zámeny nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - parcela KN registra
„C" parcelné číslo 1364/1 o výmere 1 485 m2, na ktorej sa nachádz.a stavba bez súpisného
čísla - bývalá výmenníková stanica a parcela KN registra „C'' parcelné číslo 1364/2
o výmere 189 m2 za nehnuteľný majetok, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti IMA INVEST
s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349 - novovytvorená
parcelu KN „C" parcelné číslo 1311/5 o výmere 88 m2, odčlenenú geometrickým plánom č.
40142345-10/2009 zo súčasne existujúcej parcely KN „C" parcelné číslo 1311/4 o výmere
301 O m2 - zámennou zmluvou uzatvorenou podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov podľa

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa

Dôvodom

osobitného

zreteľa

je:

- využitie novovytvorenej parcely KN „C'' parcelné číslo 131 l/5 o výmere 88 m2, ktorú
Mesto Zlaté Moravce nadobudne do výlučného vlastníctva zrealizovaním zámeny pozemkov
na základe zámennej zmluvy z a účelom vybudovania okružnej križovatky (Hviezdoslavova,
Duklianska a Továrenská ul.), ktorá bude slúžiť pre

verejné

účely

- vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality života obyvateľov Mesta Zlaté Moravce,

realizácia zámeny pozemkov prostredníctvom výnimky - spôsobom z dôvodu osobitného
zreteľa

v odôvodnených prípadoch, kedy sa preferujú aj iné ako ekonomické záujmy,

v tomto prípade verejný záujem.

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Ing. Peter Lednár, CSc.

„

primátor mesta

Za správnosť: Ing.

J� Jainrich

prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 75/2011

5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Návrh plánu kontrol na 1.polrok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

5. zasadnutí MZ konanom dňa

12.5.2011
prerokovalo

návrh plánu kontrol na 1.polrok

2011

schvaľuje

plán kontrol na 1. polrok

V Zlatých Moravciach,

2011

12.5.2011

Ing.

eter Lednár, CSc.

primátor mesta

�ln

Za správnosť: Ing. J

ch

prednosta mestského úradu
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C/t-1--t.11.ťi:
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Uznesenie č. 76/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.5.2011

Informácia:
1. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých Moravciach
„Premena tradičnej školy na modernú"
2. O projekte „Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre
región Požitavie
3. O projekte „Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Kráľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

5.

zasadnutí MZ konanom dňa

12.5.2011

prerokovalo
informáciu
1. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých Moravciach
„Premena tradičnej školy na modernú"
2. O projekte „Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre región
Požitavie
3. O projekte „Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Kráľa

berie na vedomie
informáciu
1. O príprave projektovej

dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul.

v Zlatých Moravciach

„Premena tradičnej školy na modernú"
2. O projekte ,,Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre región
Požitavie
3. O projekte „Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Kráľa
V Zlatých Moravciach, 12.5.2011

a--.;;;;;;

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�. .
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Dňa:

.Í.{„.f.:..:f'..f.1/.

Uznesenie c. 77/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6.zasadnutí

MZ konanom dna

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
In'g~I'lfamriC uradu
prednost~·~fst~kéhO

Uznesenie c. 78/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dn,
23.6.2011
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ludovíta Chládeka a p. poslanca PaedDr. Dušana Husár<
z 6. zasadnutia MZ konaného dna 23.6.2011
V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
Ing. mestsk~o
J~~
prednosta

bradu

i.I
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Za správnos!':
Materiál spracoval'
Dna: ",.""
........................
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Uznesenie C. 7912011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo

návrh na volbu návrhovej komisie
volí

za predsedu návrhovej komisie Ing. Viliama Rumanka, za clenov Vladimíra Kluciara a Ing.
Petra Lisého
V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

,//)) /1
Za správnost':
Ing. mestskéhb
Já~J~mrlchúradu
prednosta

Materiál spracoval:
Za správnost:

.~':.Y/!J:v(

.a~:r.U?:V.kJ..:'...

Dna: .:!.J.;.(j:..~5..Q.1..1

Uznesenie

c. 8012011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Správa mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
správu mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach
berie
na vedomie
správu mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach
V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

1/

..J./

I\~~

Za správnost':
Ing. mestskéhF
n ajch úradu
prednosta

Materiál spracoval: .~,~
Za správnost: .~
Dna: .. ff.2.;..r.:..1'..C?-M

/
..C?k14:::'

Uznesenie C. 81/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Úprava platu primátora
Mestské zastupitelstvo
23.1.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce
u r c uj e
v súlade so Zb. z. c. 154/2011, ktorým sa mení a dopÍna zákon NR SR c. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesacný plat primátora vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo
výške 2,53 násobku priemernej mesacnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za
rok 2010 769 x 2,53), zvýšený o 66,5% co predstavuje celkový plat vo výške 3240,-Eul.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

ljQ

Za správnost
Ing ~~~~~~~c~/adu
~ A
prednosta

CIU ft!.@;14 /
..~.t!.'f.!..-:'
..

Materiál spracova':
Za správnost:

Dna: .1;:.: ..rf..:t.f!11

Uznesenie c. 82/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Zrušenie uznesenia MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14, ktorým MsZ schválilo
nezvyšovanie nájomného v bytoch DOS na Rovnanovej ulici c. 1,3,5 a na Kalinciakovej ulici
c. 6,8,10 v Zlatých Moravciach od 1.3.2003
Mestské zastupitelstvo
12.5.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14
zrušuje
uznesenie MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14, ktorým MsZ schválilo
nezvyšovanie nájomného v bytoch DOS na Rovnanovej ulici c. 1,3,5 a na Kalinciakovej ulici
c. 6,8,10 v Zlatých Moravciach od 1.3.2003
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

ili:::!

Za správnos!':
Ing. mestského ~adu
prednosta

Materiál

spracoval:

Za správnost:

/'/
/
.0.~q..1t

~.f:?:?(.::".

..

Dna: :f':?:..6.:.«'P..t<;

Uznesenie

c. 83/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na doplnenie uznesenia c. 18/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.2011 - Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ
na obdobie 2011 - 2014

Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
Návrh na doplnenie uznesenia C. 18/20 II z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.20 II - Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ
na obdobie 20 II - 2014 Ing. Marta Eckhardtová, úcinkujúca zúcastnujúca sa na obradoch
ZP OZ

schvaluje
Doplnenie uznesenia C. 18/2011 z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.20 II - Schválenie sobáši acich a recníkov na obradoch ZPOZ
na obdobie 2011 - 2014: o Ing. Martu Eckhardtovú, ako úcinkujúcu zúcastnujúcu sa na
obradoch ZPOZ

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~-~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracova1:
Za správnost:

.~!.:?f!c(

.k..~/.. ..'...

Dna: .cf.']':.~.:«'R.{1
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Uznesenie c. 84/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie Záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh Záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
správu nezávislého audítora k úctovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 20 l O
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverecnému úctu Mesta Zlaté
Moravce za rok 2010
schvaluje
- záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 a celorocné hospodárenie Mesta Zlaté
Moravce s výrokom :
celorocné hospodárenie schvaluje s výhradami
schvaluje
- vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 s prevodom
prostriedkov z prebytku predchádzajúcich rokov
schvaluje
- na základe stanoviska hlavného kontrolóra mesta a správy nezávislého audítora, v súlade s
§7, ods. 1O a ll, zákona c.583/2004 Z.z. , MsZ nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov

zosúladenie právnych pomerov príspevkových organizácií Mestská nemocnica a m.p.
Službyt v zmysle zákona c.523/2004 Z.z.
Termín: do 31.12.2011
Z: MsÚ, riaditelia m. p., MsZ
odstránenie nedostatkov zistených auditom mesta a mestských organizácií
Termín: priebežne do 31.12.20 II
Z: prednosta MsÚ a riaditelia
m.p.
prijat a zrealizovat opatrenia na zníženie pohladávok mesta a mestských organizácií
Termín: priebežne do 31.12.2011
Z: prednosta MsÚ a riaditelia
m.p.
uskutocnit opatrenia na odstránenie stratovosti podnikatelskej cinnosti m. p. Službyt
Termín: ihned
Z: riaditel m. p.
pravidelne vyhodnocovat plnenie rozpoctov, programových cielov a úloh mesta
a mestských organizácií
Termín: priebežne
Z: prednosta MsÚ, ekon. odd.
MsÚ
uskutocnit dôkladnú analýzu hospodárenia a organizácie práce MsÚ a mestských
podnikov, za úcelom zjednodušenia riadenia, zníženia administratívnej nárocnosti
a nákladovosti, pri plnom zabezpecovaní ich úloh a poslania
Termín: do 31.12.2011
Z: prednosta MsÚ, riaditelia m.
p., MsZ

Berie
na vedomie
správu nezávislého audítora k úctovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverecného úctu za rok 2010
z dôvodu schodku rozpoctového hospodárenia mesta sa nedopÍna rezervný fond mesta

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/'/r.."
Materiál spT<.l~ova':hd.Jf.';.t:r.?t:1:t.
Za správnost:

.~.~~

I

Uznesenie c. 85/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie tvorby Rezervného fondu z prebytkov Záverecných úctov Mesta Zlaté Moravce za
rok 2007, 2008 a 2009
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo

návrh na schválenie tvorby Rezervného fondu z prebytku Záverecných úctov za rok 2007,
2008 a 2009.

schvaluje
tvorbu Rezervného fondu z prebytku schválených Záverecných
a 2009 najmenej 10 %
.

úctov za rok 2007, 2008

A) r. 2007 prebytok

469479,64 €

z toho 10 %

46947,97 €

B) r. 2008 prebytok

370650,66 €

z toho 10 %

37065,07 €

c) r. 2009 prebytok

237796,33 €

z toho 10 %

23 779,63 €

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost': Ing. ~
prednosta mestského úradu

Uznesenie C. 86/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie na odpredaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dné

prerokovalo
návrh na odpredaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko
schvaluje
predaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

{A~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
Ing. ~:~[~~~~úradu
J~ ~ r: h
prednosta

Mat~ridl

spracDval:

Za spravnost:
Dna:

.a~!:!.<?2~(I

.0.1/.I:!!.l.J.r:!!.Y.::.. •••

i:.??JR..3..'?:Y1

Uznesenie c. 87/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Infonnácia o zrušení záložného práva na Materskej škole Kalinciakovej 12 v Zlatých
Moravciach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
informáciu o zrušení záložného práva na Materskej škole Kalinciakovej 12 v Zlatých
Moravciach
berie
na vedomie
informáciu o zrušení záložného
Moravciach

práva na Materskej

škole Kalinciakovej

12 v Zlatých

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing~Ch
prednosta mestskéHo úradu

Materiál

spracova\:

Za správnost:

/'t.

"'A A
.W(f.j/d(f:(.',rzl1.4.
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a.1I.MI:.'Lf.1f1.w.u,).
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Uznesenie c. 88/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného
programu Životné prostredie na projekt "Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbecsko"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operacný ciel 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu s názvom projektu "Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbecsko"

schvaluje

a.) predloženie žiadosti o nenávratn Ý financný príspevok v rámci Operacného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operacný ciel 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu s názvom projektu "Regionálny zberný dvor pre
mikroregión Tríbecsko", ktorého celkové oprávnené výdavky sú rozpoctované vo
výške 5 640 000,-- Eur s DPH.
b.) zabezpecenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c.) financovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 282 OOO,--Eul.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
prednosta
Ing.jj~
·me~sl<éhoidU
!

Uznesenie c. 89/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaci u dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

ch v a l uj e
návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

s

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
[ng:~
{mIliCh
prednosta
~~f1:io
úradu
I

Materiál

spracoval:

Za správnost:
Dna:

C;~t!:f1./

.. ~.c:k,1A

.c1.~:.0.;.~.Q.14

,"í·t·······
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Uznesenie c. 90/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo

návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky

s ch v a l uj e
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvalovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a žiadatelom.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál

spracoval:

Za správnost:
Dna:

...

.C.~.~/(
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~.~;/R.:.:!..Q14
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Uznesenie

c. 91/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu
"Obnova Kaštiel'a Migazziovcov a pril'ahlého Parku Janka Král'a"

na projekt

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh predloženia žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt "Obnova
Kaštiela Migazziovcov a prilahlého Parku Janka Krála"
s ch var uje
d.) zacatie prác na príprave žiadosti na projekt "Obnova Kaštiela Migazziovcov
a prilahlého Parku Janka Krála" a súvisiacich aktivít
e.) predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt
"Obnova Kaštiela Migazziovcov a prilahlého Parku Janka Krála".
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
Ing. mestskéhd
~J~'rnriPh úradu
prednosta

I
Materiál spracoval:
Za

.C:!.t!!::!.~1'.~!.

správnost: ... Cé&1:.t!!.?1.:::. .••.

Dna:

d:.?:;.~.~.1!J.11

Uznesenie

c. 92/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu
"Rekonštrukcia Župného domu"

na projekt

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného
"Rekonštrukcia Župného domu"
s

ch v a r uje
f.) zacatie prác na príprave
a súvisiacich aktivít

žiadosti

g.) predloženie žiadosti o dotáciu
"Rekonštrukcia Župného domu"

na projekt

z Nórskeho

mechanizmu

"Rekonštrukcia

financného

na projek

Župného

mechanizmu

domu'

na projek

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za

správnos!':
rng.d1tJh
prednosta
meIt~~éh~

Materiál

úradu

spraco'Vä'- .. C..i.í1/.?YJ.0:J.4

/

/"/Za správnost: ...W1lJ.klJ.0.'.t:1.
•.••••
Dna: tif..:.~.:.'f<P..1:1

Uznesenie

c. 93/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrlt na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného
programu Zamestnanost a sociálna inklúzia na projekt "Komunitná sociálna práca v Zlatých
Moravciach"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o nenávratn Ý financný príspevok v rámci Operacného programu
Zamestnanost a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1.
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúcením, alebo sociálne vylúcených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zretelom na magrinalizovanú
rómsku komunitu, s názvom projektu "Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach".

s ch v a l uj e
h.) predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného programu
Zamestnanost a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie
2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúcením, alebo sociálne
vylúcených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zretelom na
marginalizovanú rómsku komunitu, s názvom projektu: "Komunitná sociálna práca
v Zlatých Moravciach", ktorého celkové oprávnené výdavky sú rozpoctované vo
výške 36 532,58 EUR.
i.) zabezpecenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
j.) financovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 1 826,63 EUR a nákladov na stravné lístky
komunitného pracovníka a asistenta terénneho komunitného pracovníka vo výške
1 173,37 EUR (po dobu 23 mesiacov), ktoré nie sú oprávneným výdavkom projektu.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

c;;i)~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost:
Ing. mestsIJho
Jfn haIj1rich
prednosta
úradu

!

Mat~riá\

spracoval:

Za správnost:

{;.

....

l1~[1'.(tf:.0.
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c. 94/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Uznesenie

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
zveruje
s úcinnostou od 1.7.2011 do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, ICO:
037865111, nasledovný majetok mesta:
a) Viacúcelové ihrisko nachádzajúce sa vexternom priestore Základnej školy, Robotnícka
15, Zlaté Moravce, na pozemku parc. c. 718, o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV
C. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s:
obstarávacou cenou: 55.950,17 eur
oprávkami k 30.6.2011: 2.340,- eur
zostatkovou cenou k 30.6.2011: 53.610,17 eur
b) technické zhodnotenie vykonané na Základnej škole, Robotnícka
pozostávajúce zo zhotovenia únikového východu s:
- obstarávacou cenou: 1.834,23 eur.

25, Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie c. 95/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie VZN c. 6 /2011 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie VZN c. 6/2011, - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
schvaluje
VZN c. 6/2011, - Zásady hospodárenia s majetkom mesta
znení/ v znení schválených pozmenujúcich návrhov

Zlaté Moravce v predloženom

zrušuje
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce úcinné od 1.1.2005 v znení neskorších
novelizácií
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

di!~

Za správnos!':
Ing. mes{~~~~~~~radu
prednosta

Materiál

spracoval:

Za správnost:
Dna:
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Uznesenie c. 96/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Investicný zámer spolocnosti STARS, s.r.o., IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - doplnenie
schváleného uznesenia MsZ c. 65/2011
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na doplnenie schváleného uznesenia MsZ
schvaluje
doplnenie schváleného uznesenia MsZ

C.

C.

65/2011

65/2011 nasledovne:

v schválenom uznesení MsZ C. 65/2011 sa text:
"k o n š t a t uje
Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, IBV Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa, ktorého realizácia je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora"
nahrádza nasledovným doplneným textom:
"k o n š t a t uje, ž e
Realizácia investicného zámeru spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté
Moravce, IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa, je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora a že výstavba predÍženia Záhradníckej ulice s napojením na ulicu
Slavianskuje verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme."
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

,,~

Id

Za správnos!':
prednosta
Ing.me~t~r~~r
J~~h
úradu

.~p:.Ú

Matefiá\ SpTc\tova~:
l.a správnost: .. ~0!.3L
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Uznesenie c. 97/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Investicný zámer spolocnosti STARS, s.r.o., IBV Mlynský potok Zlaté Moravce schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam (kúpy pozemkov) v zmysle
uznesenia MsZ c. 65/2011
Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnutelnostiam v zmysle schváleného
uznesenia MsZ c. 65/2011, t.j. schválenie kúpy pozemkov potrebných na vybudovanie
ulicných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa od spolocnosti
STARS, s.r.o. za kúpnu cenu 1,00 eur

schval'uje
kúpu nehnutelností - pozemkov, nachádzajúcich sa v Zlatých Moravciach, zapísaných na
Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce, pre k.ú. Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, na LV c. 7605, v registri "C" KN ako:
parc. C. 2278/20 -orná pôda, o výmere 6453 m2,
parc. C. 2278/47- orná pôda, o výmere 45 m2,
parc. C. 2278/48- orná pôda, o výmere 42 m2,
parc. C. 2278/49- orná pôda, o výmere 37 m2,
od spolocnosti STARS, S.r.o., so sídlom Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, ICO:
35956305 ako predávajúceho do výlucného vlastníctva Mesta Zlaté Moravce, l. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce, ICO: 00308676 ako kupujúceho za kúpnu cenu 1,00 EUR za celkovú
výmeru 6577 m2 (slovom jedno euro za šesttisícpätstosedemdesiatsedem
m2), t.j. pozemkov
potrebných na vybudovanie ulicných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté
Moravce, l. etapa
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~-~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Materiál spracova1: .~~
Za správnost:

..

C;;~L

Pl\~;•.c.<~Lg2..1d
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Uznesenie c. 98/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2008 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.06.2011
prerokovalo
1) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu výdavkov za pobyt dietata v materskej
škole v sume
2) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole podla druhu štúdia
3) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených s cinnostou centra
volného casu
4)
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských
školách
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri základných
školách
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských a
základných školách - diétne stravovanie
schválilo
1) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu výdavkov za pobyt dietata v materskej
škole v sume
2) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole podla druhu štúdia

3) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených s cinnostou centra
volného casu
4)
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských
školách
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri základných
školách
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských a
základných školách - diétne stravovanie
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za

správnos!':
r&riCh
prednosta mests/<ého úradu
Material spr::\toval:

.~t!:~f

la správnost: ... ~q!.{L:'
Dna: .tf.?.:/t.:.-l!JXf1

/
.....

Uznesenie c. 99/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci operacného programu Vzdelávanie
na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce" Hovorme anglicky a cítajme
s rozumom v hrsti"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.06.2011
prerokovalo
žiadost o nenávratný financný príspevok v rámci operacného programu Vzdelávanie,
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradicnej školy na modernú na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
s názvom " Hovorme anglicky a cítajme s rozumom v hrsti" vo výške 5% z celkových
nákladov na realizáciu projektu, co predstavuje 15 750,- EUR.
ch v a l uje
spolufinancovanie v rámci operacného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradicnej školy na modernú
na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce s názvom " Hovorme anglicky
a cítajme s rozumom v hrsti" vo výške 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu, co
predstavuje 15 750,- EUR.

s

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Uh

Za správnos!':
Ing. meJtskéhf úradu
prednosta

Uznesenie c. 100/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh vytvorenie Spolocného školského úradu so sídlom Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011.

prerokovalo
návrh na rozšírenie školského úradu s obcou Cervený Hrádok a vytvorenie spolocného
školského úradu pre mesto Zlaté Moravce a obec Cervený Hrádok so sídlom v Zlatých
Moravciach

ch v a l uje
rozšírenie školského úradu s obcou Cervený Hrádok a vytvorenie spolocného školského
úradu pre mesto Zlaté Moravce a obec Cervený Hrádok so sídlom v Zlatých Moravciach
s

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost:
Ing. mestského
Ján .fa~il úradu
prednosta

Materiál spracoval: .~f;J:!{(k.v~
Za správnost:
Dna:

.av..lft.~I(.l..Ij,.<...

;::2· ..~~.1..Q.14

/

Uznesenie

c. 10112011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Infonnácia primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a

Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6.zasadnutí

MZ konanom dna

prerokovalo
informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach
berie

na vedomie

informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach
schval'uje
investicný zámer realizovat výstavbu mestského nájomného bytového domu z prostriedkov
ŠFRB na ulici 1.mája (priestory škvárového ihriska), žiadost na ŠFRB predložit do konca
roka 2011
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. ddjTIriC
prednosta mestského úradu

/
Materiál spracoval: .~~

~.t1:kt.:::'...

Za správnost: ..

Dna: .~.?::.lR.:.x.Q.11

Uznesenie C. 102/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na schválenie uznesenia "AKTUALIZÁCIA ÚPN-SÚ" - preskúmanie
plánu mesta Zlaté Moravce a spracovanie jeho aktualizácie.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach
Moravciach, konanom dna 23.06.2011,

na svojom 6. zasadnutí

územného

MsZ v Zlatých

prerokovalo
návrh na schválenie uznesenia "AKTUALIZÁCIA ÚPN-SÚ"- preskúmanie územného plánu
mesta Zlaté Moravce a spracovanie jeho aktualizácie.
schvaluje
návrh uznesenia C. 102 zo 6. zasadnutia
MsZ v Zlatých Moravciach, konanom
dna
23.06.2011:
"AKTUALIZÁCIA
ÚPN - SÚ" - preskúmanie
územného plánu mesta Zlaté Moravce
a spracovanie je/lO aktualizácie.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/
Materiál spracoval:
Za správnost:
..

.q~P:~

~.t!!:P.L .....

Dna: .:f.??;.f..:i~.1d

Uznesenie c. 103/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Návrh na schválenie funkcie stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podl'a zákona
564/1991 Zb.§ 6
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh na schválenie funkcie stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podla zákona
564/1991 Zb.§ 6
schval'uje
funkciu stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podla zákona 564/1991 Zb.§ 6
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

a~a;Z

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval:
Za správnost:

.~flfAt

.~0??t!.r..~ .....

Dna: :t(.; ..~.~.1.Q11..

I

Uznesenie c. 104/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV c. 3453),
lna ktorých
sa nachádzajú
budovy
garáží vo
vlastníctve
žiadatel'ov na Ul
Hviezdoslavovej
v Zlatých
Moravciach/ ---+ pozemkov registra KN "C" ---+ c. parcel:
a manželka Zdenku Smutnú 1
1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava
Plechovú, c. parcely 1100/151 o výmere 20 m2 a c. 1100/181 o výmere 20 m2 pre Racek:
Rudolfa a manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú, c. parcely 1100/177 o výmere 20 m
pre Holého Štefana a manželku Annu Holú r. Pindešovú, c. parcely 1100/148 o výmere 21
m2
pre Petrovica Štefana a manželku Helenu Petrovicovú r. Chrenovú, c. parcel~
1100/99 o výmere 20 m2 pre Holého Jána, c. parcely 1100/178 o výmere 20 m2 pre Plech:
Emila a manželku Máriu Plechovú r. Turcanovú, c. parcely 1100/179 o výmere 20 m2 pri
Vancíka Miloša, c. parcely 1100/180 o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dn:

prerokovalo

návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV 3453) lna ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve žiadatelov ll:
Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach! ---+ pozemkov registra KN "C":
---+ c. parcely 1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava
a manželka Zdenku
Smutnú r. Plechovú
---+ c. parcely 1100/151
o výmere 20 m2 a c. 1100/181 o výmere 20 m2 pre Raceka Rudolfa
a manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú
---+ c. parcely
1100/177 o výmere 20 m2 pre Holého Štefana a manželku Annu Holú r.
Pindešovú
---+ c. parcely
1100/148 o výmere 20 m2 pre Petrovica Štefana a manželku Helenu
Petrovicovú r. Chrenovú
---+ c. parcely 1100/99
o výmere 20 m2 pre Holého Jána
---+ c. parcely 1100/178
o výmere 20 m2 pre Plecha Emila a manželku Máriu Plechovú
r. Turcanovú
---+ c. parcely
1100/179 o výmere 20 m2 pre Vancíka Miloša
---+ c. parcely 1100/180
o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú

podl'a
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršícli
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatel'a vrátane
pril'ahlej plochy, 2ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbol
za cenu 8,30 €/m .

schvaluje
prevod pozemkov KN registra "C" vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V c. 3453) lna
ktorých
sa
nachádzajú budovy
garáží
vo
vlastníctve
žiadatelov
na Ul.
Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach! :
---+ pozemok parcely
c. 1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava a manželka
Zdenko Smutnú r. Plechovú,
na ktorom sa nachádza budova garáže súp. C. 2614 v ich vlastníctve (LV C. 7702)
---+ pozemok parcely
C. 1100/151
o výmere 20 m2 a
a pozemok parcely c. 1100/1810 výmere 20 m2 pre Raceka Rudolfa a
manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú, na ktorom sa nachádza budova garáže
súp. c. 2613 a budova garáže súp. c. 2604 v ich vlastníctve (LV c. 7701)
---+ pozemok
parcely c. 1100/177 o výmere 20 m2 pre Holého Štefana a manželku
Annu Holú r. Pindešovú, na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2611
v ich vlastníctve (LV c. 7703)
---+ pozemok parcely c. 1100/148
o výmere 20 m2 pre Petrovica Štefana a
manželku Helenu Petrovicovú r. Chrenovú, na ktorom sa nachádza budova
garáže súp. c. 2610 v ich vlastníctve (LV c. 7700)
---+ pozemok
parcely c. 1100/99 o výmere 20 m2 pre Holého Jána, na ktorom sa
nachádza budova garáže súp. c. 2608 v jeho vlastníctve (LV c. 7699)
---+ pozemok
parcely c. 1100/178 o výmere 20 m2 pre Plecha Emila a manželku
Máriu Plechovú r. Turcanovú, na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2607
v ich vlastníctve (LV c. 7704)
---+ pozemok
parcely c. 1100/179 o výmere 20 m2 pre Vancíka Miloša, na ktorom sa
nachádza budova garáže súp. c. 2606 v jeho vlastníctve (LV c. 3551)
---+ pozemok parcely
c. 1100/180 o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú,
na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2605 v jej vlastníctve (LV c. 7705)
podla
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatela vrátane
prilahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie c. 105/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod
pozemkov parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953 36 Zlaté
Moravce, ICO: 36016 268 podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom

Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých

Moravciach na svojom

6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce
prevod pozemkov parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953
36 Zlaté Moravce, ICO: 36016268
podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym
predajom za
cenu 9 OOO,-€ (slovom devät'tisíc eur)

schvaluje
prevod vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod
pozemkov
parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953 36 Zlaté
Moravce, ICO: 36 016 268 podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom za cenu 9000,-€
(slovom devät'tisíc eur)
Nadobúdatel majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemkov parcely reg. KN" C" c. 2846/89
o výmere 890 mZ (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o
spolocnost' Waste
výmere 331 mZ (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) ~
Recycling, a.s., sídlo: Továrenská 49,95336 Zlaté Moravce, ICO: 36 016 268
nie ie právnickou osobou uvedenou v Q 9a ods. 7 zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí
v znení neskorších predpisov - nie je právnickou osobou, v ktorej zakladatelom, vlastníkom
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo clenom štatutárneho orgánu, riadiaceho,
výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona c. 138/1991 Zb.,
teda primátor mesta, poslanec MsZ v Zlatých Moravciach, štatutárny orgán alebo clen
štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Mestom Zlaté Moravce,

prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach, zamestnanec Mesta Zlaté Moravce, hlavný kontrolór
Mesta Zlaté Moravce, ani blízka osoba vyššie uvedených osôb.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Ján ~
prednosta mestské

r,,1atcriá\

spracoval:

rj//\.

Za správnost: .~
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Uznesenie c. 106/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Schválenie
prevodu
vlastníctva
nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravceschválenie prevodu pozemku registra KN "C" c. parcely 5792/2 o výmere 38 m2 (druh
pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 Milanovi Molnárovi,
bytom: Školská 7, 95301 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a §
9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011
prerokovalo
návrh na schválenie
prevodu
vlastníctva
nehnutelného majetku
Mesta Zlaté
Moravce - schválenie prevodu pozemku registra KN "C" c. parcely 5792/2 o výmere 38 m2
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce v LV C. 3453 Milanovi Molnárovi,
bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších
predpisov za cenu 30,00 €/m2
schval'uje
3/5 väcšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté
Moravce prevod
pozemku parcely registra "C" c. 5792/2 o výmere 38 m2 (druh
pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce v LV C. 3453 Milanovi Molnárovi, bytom:
Školská 7, 95301 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8
písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 30,00
€/m2

Dôvodom osobitného zretel'a ie:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely c. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6
nízka výmera pozemku
jedná
sa
o pozemok
susediaci
s pozemkom v jeho vlastníctve - funkcne
prislúchajúci k pozemku v jeho vlastn~
_
/
\lIESTo
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~C&<

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost:
prednosta
Ing.IIJál
mestskéh1
J#mri1húradu

!

Materiá'j spracovj'l:
Za správnosi:
A"
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Uznesenie c. 10712011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN registra "E" c.
5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 5417 Stanislavovi
Baratkovi
a Ivici Baratkovej,
bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN
registra "E" c. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere
766 m2 (LV 5417)
Stanislavovi
Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 15 rokov za cenu 0,10 €/m2 (pri
podmienke zabezpecenia prístupu z Ul. Bernolákovej do parku cez nespevnený chodník,
ktorým si obyvatelia skracujú cestu do práce - firmy, ktoré sa nachádzajú v areáli
bývalého "Calexu" a tento chodník slúži aj pre dalších obyvatelov).

schvaluje
3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom vlastníctva
nehnutelného majetku Mesta
Zlaté Moravce - prenájom pozemku parcely KN registra "E" c. 5671 (druh pozemku:
ostatné plochy) o výmere 766 m2 (LV 5417) Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej,
bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a
ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
dobu 15 rokov
za cenu 0,10 €/m2 (pri
podmienke zabezpecenia prístupu z Ul.
Bernolákovej do parku cez nespevnený chodník, ktorým si obyvatelia skracujú cestu do
práce - firmy, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalého "Calexu" a tento chodník slúži aj
pre dalších obyvatelov).

Dôvodom osobitného zretela ie:
- rodina Baratkových sa dlhodobo stará /tri generácie/ o tento pozemok - cistí ho,
kosí a zušlachtuje
na vlastné náklady, cím ho dostala do dnešnej podoby;
odstranuje z neho odpad,
navozený
obyvatel'mi blízkych
nehnutel'ností;

- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkcne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadatel'a
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
In~ mestskéhd
~rifh úradu
prednosta

Uznesenie c. 108/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast' pozemku parcely KN
registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV 3453)
Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zretela podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV
3453) Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV
3453) Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:
- nízka výmera pozemku
- jedná sa o cast pozemku susediaci s pozemkom - záhradky, ktorú má Vladimír
Šulovský už v prenájme (do 31.03.2026)
~

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~E.STO

~~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

JfflJ;;::J

Za správnost':
Ing. mestské~~c~tadu
prednosta
I
.
Material SpT;)tova'~ ..~t.Z(
Za správnost:

atLkl.l.v.v.~.(",

Dna: .#..~.;.~:;
..~R(11

(

Uznesenie c. 109/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast' pozemku
parcely KN registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 m2 (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely K.N registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 ml (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
schvaluje
zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 ml (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 Ol Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:
jedná sa o pozemok - záhradku, ktorú mal dlhé roky v prenájme otec žiadatela - Jozef
Vítek, ktorý v nej vykonal velký objem prác a záhradka je susediacim pozemkom
s pozemkom v jeho vlastníctve
(prenájom záhradky mu bol nadalej schválený
uznesením c. 51/2011 a 52/20 II na 4. zasadnutí mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach na dobu 15 rokov od 01.04.2011 do 31.03.2026), ktorý sa ale vyjadril, že
dalej už nevládze túto záhradku obhospodarovat
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

a,,~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

prednosta mestského úradu
Za správnost: Ing. Járf Jdtfnrij
Materiál

spr.:Jcoval:

Za správnost:

~lj.t.'!:.r(

~.eI/.14

..~_

/

Uznesenie c. 110/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru previest' majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok KN reg. "C"
parcela c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 70 m2 (LV
3453) Michalovi Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru previest' majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN re~. "C" c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 70 m (LV 3453) - odclen ený od mestskej parcely c. 3164/2 (orná pôda)
geometrickým plánom c. 289/2010 zo dna
vyhotovil geodet Martin Švec - Michalovi

10.08.2010 (dátum overenia: 18.5.2011), ktorý

Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce previest majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN re~. "C" c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 70 m (LV 3453) - odclenený od mestskej parcely c. 3164/2 (orná pôda)
geometrickým plánom c. 289/2010 zo dna
vyhotovil geodet Martin Švec - Michalovi

10.08.2010 (dátum overenia: 18.5.2011), ktorý

Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zretela ie:
Michal Frajka predmetný pozemok udržiava
nízka výmera pozemku
jedná sa o pozemok susediaci - funkcne prislúchajúci
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

k pozemku v jeho vlastníctve

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':
Ing.
prednosta

~A !
~~7t:~
~chúradu

M.ledál 'P"'O","
Za správnost:

.C~

d.~~ . /

{.f.:.~.:.~.~.tJ;1

Dna: ••

Uznesenie c. 111/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení casu predaja v obchode a casu
prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení
a casu prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce

casu predaja v obchode

schval'uje
VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení
služieb na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, 23.6.20

casu predaja v obchode a casu prevádzky

II
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost:
Ing. mestskéhd
Ján pathrighúradu
prednosta

Materiál spracoval:

C:(~~~!

Za správnost: ~.~
Dna: i:?.:rf..: ..cf.Q.d1

•••

Uznesenie c. 112/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011
Schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul. Tekovskej
v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na parcele cast'
pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c. 12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská
c. 3027/51, 953 01 Zlaté Moravce
b) byt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša,
nar.15.07.1973
a Danielu
Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce
c) byt c.28
(3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica,
nar. 31.08.1976
a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 953 01 Zlaté
Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na
parcele cast pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c.12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská
c. 3027/51,95301 Zlaté Moravce
b) bvt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša,
nar.15.07.1973
a Danielu
Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce
c) byt c.28
(3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica,
nar. 31.08.1976
a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 953 01 Zlaté
Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na
parcele cast pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c.12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská
c. 3027/51,95301 Zlaté Moravce
b) byt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša,
nar.15.07.1973
a Danielu
Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce

c) byt c.28
(3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica,
nar. 31.08.1976
a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 95301 Zlaté
Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela podla
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:
- financná zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.

zo strany nájomníkov - užívatelov

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. J~
prednosta mestského ltradu

/
Materiál spracoval:
Za správnost:
Dna:

Cl:Ji.kfJ1.fkkf

~J::'
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zasadnutia

U2oeserrie č. 113120 f l
Mestského ?..astupiteľs!va v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.06.20l l

Schválenie zámeru previesť

majetok Mesta Zlaté Moravce- dom súpisné číslo 829, ktor)• sa
výmere 49 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapisanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec
Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 vo vlastn.icrve Mesta Zlaté Moravce - p.
nachádza na parcele reg. KN „C" č. 753/4 o

Cecílii R.afäelovej,
dôvodu hodnéh o osobitného zreteľa

z

o

podľa § 9a o.ds. 8 pism. e)
m�jetku obd v wenf neskorších predpisov

Mestské zasrupitel>stvo

v

Zlatych MoravCiach na

svojom 6..

zákona .č. 138/1991 Zb.

2asadnuti MsZ konanom <li\a

23.06.201 l

prerokovalo
návrh
829,

na

klorý

schválenie

uímeru previesť

- dom súpisné číslo
49 ml (druh pozemku:
KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
majetok

Mesta Zlaté Moravce

sa nach.ádz.a na parcele reg. KN „C'' č. 75J/4

Ľ.lstavnné plochy a nádvoria) zapísanej v
Moravce , obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce
Moravce - p. Cecílii Rafaelovej,

na

o výmere

LV č. 3453 vo v_l_astnictve Mesta Zlaté

dôvodu h-0dného osobitného zreteľa podľa
č. 13811991 Zb-. <>majetku o btí v znent neskorikh predpisov
z

§ 9a ods. 8 písm. e} zákona

schv aľuje
prevŕesť
majetok Mesta Zlaté Mo.rnvce - dom súpisné .číslo 829, ktorý sa
zámer
nachádza na ·parcefe reg. KN „C'' č. 15314 o výmere 49 m' (druh _pozemku: .zastavané plochy
a nadvoria) zapisanej v KN SR, správa kataslra Z}a1e Mornvce, okres Zlaté Moravce, obec
Zlaté Moravce, k.ú, Zlaté Moravce na LV č. 3453 vo vlastnictve Mesta Zlaté Monwce
- p. Cecílii Rafaelove�,
z dôvodu bodného osobitného zret�l'a pod)'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č13811991 Zb. o ma.ietku obcí v znení neskorších. predpisov

Dôvo-dom osobitnél10 zreteľa je:
Cecília Rafaelová má uvedený _dom suphné číslo 829
prenájom si rjadne platí ( nevykazaje ž.iadne nedoplatky)

OJ. Jú.1996,
oň srará, 13.kliei

v ptenájrne od
a riadne sa

o pozemok na ktorom sa nachádza dvor, žiadost odôvodnuje skutocnostou, že si chce
urobit pripojenie na vodu a kanalizáciu
nízka výmera pozemku
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

1:~~t~~

Za správnosl':
Ing. ' ~
prednosta

~

húradu

/
Materiál spracoval:
Za správnost:

·~7tt

.. ~tklA

Dna: .€.~:.~.;fi.Q.1.1
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Uznesenie c. 114/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN
registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (L V 3453) - Cecílii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (LV 3453) - CecHii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje
zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (LV 3453) - CecHii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zretela ie:
- pozemok - parcela KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 49 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné císlo 829, ktorý žiada Cecília
Rafaelová odkúpit a momentálne ho užíva
- pozemok - parcela KN registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2, je pozemok pril'ahlý k pozemku na ktorom sa nachádza budova - dom
súpisné císlo 829; tento pozemok žiadatelka Cecília Rafaelová udržuje, stará sa on a taktiež

užíva aj cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35
m2•

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Za správnost':
Ing. ~~~:fJo~iCh úradu
prednosta
!
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Dna:
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Uznesenie č. 115/2011

zo

6. zasadnutia Mestského zastupiteľsrva

v

Zlatých

Moravciach

konaného dňa 23 .06.20 l l

Schválenie zámeru prenajať ma_jetok Mesui Zlatt Moravce
P-OZemo)( parcely KN
regístn „C" č. 153/1 (druh pozemku: zastavané plochy. a nádvoria) o výmere 42 m1 (LV
-

3453), pozemok parcely registra "C" č. 753/2 (druh pozemku: zastavané ploehy a nádvoria)

výmere 33$ rn2 (LV 3453) a časť pozemku parcely registra „C" č. 3343/2 (druh poiemku:
tibrndy) o výmere 44 m1 (LV 3453) Š<e anovi Rafaefovi a ne a aelovej, z dôvodu hodnél•o
osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majerku obci v znení

o

-

nesko ích predpisov

Mestské zastupiteľstve>- v

Zlatých Moravciach

na

SVOJ0111 6. zasadnutí MsZ konanorn dňa

23.06.2011

prernk-t>valo
návrh na

prenajať majetok Mesta Zlaté Moravce
pozemok pnrctly
KN registra ,..C" č. 753/1 (-druh pozemku; zastavané plochy .a nádvo.ria) o výmere 42 m1(LV
3453), paurook pru-cely registra „C" č. 75312 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m1 a čast' pozemku parcely registra „C'' č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady)
o výmere 44 m1 (LV 3453) tdanovi Raf clo.vi a ne a aeJovej,
z dôvodu bodného osobitného zret tl'a pod a § 9a ods. 9 písm. c) zik 0na č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskor ích pre pisov
schvalenie zámeru

-

schv aľuje
Mor�wce prenajať majelok Mesta Zlaté Moravce
pozemok parcely
(druhpoztmku: zast.wané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV
345-3), -poze.m-0k rarcely registra 11C" c. 75312 (druh pozemku� za:stavru:ié plochy s oádvoria)
o výmere 335 m· a časť po�emku parcely rngistra „C" č. 334312 (druh pozemku: záhrady)
elovej,
o vým�re 44 m1· (LV 3453) Stdaoovi Rafaelovh1 .o.ne
z d8vc lu hodnéh o .osobitného zrctel'a pod a § 9'a ods. 9 pism. c} zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení Rcskor ícb predpisov
zámer Mesta Zlaté

KN

registra„C"

-

č. 75 3/ l

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- pozemok /parcela KN registra „C'' č. 753/1 (druh pozemku: wsttvané
o v)•mere 42 m2 sa nachácb,;l pod budovou dom súpisné číslo 690,
afa el a na Rafaelová, vo vfas íc ve (L V č. S028)
-

plochy a ni'.ldvoria)
ktorý má Štefau

".

Uznesenie c. 116/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

a) schválenie
spôsobu
prevodu
vlastníctva
nehnutelného maietku
Mesta
Zlaté
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
- schválenie
zámeru previest pozemok registra KN "C" c.
parcely 464/2 o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR,
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté
Moravce na LV c. 3453 sp Ô s o b o m podla § 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na základe obchodnej verejnej
sútaže
b) schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže prevodu
majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12 854 m2
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo
23.06.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna

prerokovalo
a) návrh na schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2
o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c.
3453
sp Ô s o b o m podla
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej sútaže
b) podmienky obchodnej verejnej sútaže prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12854 m2
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schva/'uje
a) zámer Mesta Zlaté Moravce previest' pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2
o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c.
3453
sp Ô s o b om
podl'a
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej sútaže

b) podmienky obchodnej verejnej sútaže prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12 854 m2
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,

okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
PODMIENKY OBCHODNEJ
VEREJNEJ SÚTAŽE (OVS)
na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok - parceiu registra "C" parc. c. 464/2 o výmere
12 584 m, (druh pozemku: ostatné plochy), zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, obce Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453
Predaj nehnutelnosti sa uskutocní v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami
hospodárenia
a nakladania s majetkom
mesta Zlaté Moravce
a
uzneseniami
Mestského zastupitelstva mesta Zlaté Moravce C ..... ./2011 zo dna 23.06.2011.
1. Identifikácia vyhlasovatela
Názovorganizácie:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Adresa organizácie: Ul. 1. mája 2,953 01 Zlaté Moravce
Internetová adresa: www.zlatemoravce.eu
ICO:
00308676
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Mesková, JUDr. Vozárová
Telefón: 037/6923922,037/6923930
Fax: 037 / 69 239 45
E-mail: meskova@zlatemoravce.eu , pravnik@zlatemoravce.eu
2. Predmet obchodnej verejnej sútaže
Predmetom obchodnej verejnej sútaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnutelnosti
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnutelný majetok mesta a to :
• pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcela registra "C" parc. c. 464/2,
celková výmera: 12 854 mZ, druh pozemku:
ostatné plochy, zapísanej na LV 3453,
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej
(vedla skleníkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce; za pozemkom parcelné c.
464/4, ktorý je vo vlastníctve Vladimíra Palušku a Miroslava Palušku).
3. Požiadavkv na spôsob a rozsah spracovania návrhu
Navrhovatel je povinný predložit v návrhu:
-presné oznacenie navrhovatela
(fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné císlo, tel. c.,
fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, ICO, meno a podpis osoby
( osôb) oprávnenej ( oprávnených) konat jej menom, telet. kontakt

•
-

Pri riešení návrhu využitia pozemku:
rešpektovat špecifikáciu uvedeného pozemku v zmysle platného ÚPN mesta Zlaté
Moravce, na ktorom predmetná parcela tvorí rekreacné a športové plochy
rešpektovat funkcné využívanie susediacich nehnutelností
Textová cast
predmet kúpy
úcel kúpy (rešpektovat ÚPN mesta Zlaté Moravce)
strucný popis koncepcie riešenia
cenová ponuka vyjadrená v eurách/ m2
návrh kúpnej zmluvy podpísaný navrhovatelom, resp. jeho štatutárnym zástupcom
v piatich vyhotoveniach

(zmluva bude predložená vyhlasovatelom v sútažných podmienkach)
• Priložený vizuál
- cestné vyhlásenie - súhlas s podmienkami sútaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy,
- ponuka/návrh musí byt podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj peciatka a podpis
konajúcej osoby).
V prípade, že návrh nebude spínat náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo sútaže vylúcený.
4. Spôsob a lehota na podávanie návrhov
Navrhovatelia
podávajú
už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené
požiadavky v piatich vyhotoveniach písomne
v slovenskom
jazyku
v
zalepenej
obálke s oznacením - Obchodná verejná sútaž - predaj pozemku - parcely registra "C"
parc. c. 464/2 - "NEOTVÁRAT".
Navrhovatel predloží návrh osobne do podatelne vyhlasovatela, alebo doporucenou poštovou
zásielkou na adresu:
Mesto Zlaté
Moravce, Mestský
úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01
Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovatelom
riadne zaevidovaný najneskôr do 15.08.2011 do 13.00 hod .. Do obchodnej verejne sútaže
nebude možné zahrnút návrh, ktorý bude dorucený na adresu vyhlasovatela, alebo predložený
po stanovenej lehote.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmenit a ani odvolat.
5. Casový plán sút'aže
1. Vyhlásenie sútaže dnom: 01.07.2011.
2. Obhliadku nehnutelností môžete vykonat v dnoch od 04.07.2011 do ukoncenia
predkladania návrhov sútaže v case od 8.00 hod. do 15.00 hod v pracovných dnoch.
3. Ukoncenie predkladania návrhov sútaže je 15.08.2011 o 13.00 hod ..
4. Vyhodnotenie návrhov sútaže uskutocní komisia ustanovená primátorom mesta Zlaté
Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc ..
5. Vybraný návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupitelstva, zásadne
najneskôr do 2 mesiacov od ukoncenia sútaže (na schválenie uznesenia kvôli
návrhu na vklad do KN)
6. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 30 dní od schválenia predaja nehnutelnosti Mestským
zastupitelstvom mesta Zlaté Moravce.
6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa zacne dna 18.08.2011 o 9.00 hod.;
miesto otvárania obálok s návrhmi : Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce, 1. posch. Imalá zasadackal
7. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovatel neuhrádza navrhovatelom náklady spojené s ich úcastou v tejto obchodnej
verejnej sútaži.
8. Spôsob vÝberu najvhodneišieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnút do obchodnej verejnej sútaže len v prípade, ak jeho
obsah bude zodpovedat stanoveným sútažným podmienkam.
Navrhovatel môže predložit najviac jeden návrh. Ak navrhovatel podá viac návrhov, budú
všetky zo sútaže vylúcené.
KRITÉRIA

VYHODNOTENIA

SÚT AŽE

Kritériom pre urcenie vítaza sútaže je
ÚCEL VYUŽITIA POZEMKU A
NAJVYŠŠIA
PONÚKNUTÁ
CENA.
Úcel užívania uvedený uchádzacom musí byt v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce a nesmie byt zmenený po dobu najmenej 10 rokov od prevodu vlastníctva pod
zmluvnou pokutou vo výške 30% z ceny nehnutelnosti urcenej znaleckým posudkom.
V prípade následného prevodu nehnutelnosti vítazom OVS na tretí subjekt patrí Mestu
Zlaté Moravce predkupné právo za kúpnu cenu vo výške ceny nehnutelnosti stanovenej
znaleckým posudkom.

9. Lehota na oznámenie vvbraného návrhu
Vyhlasovatel si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovatelovi s
najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovatela v lehote do
10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovatelom vyhlasovatel písomne
oznámi, že neuspeli a že ich návrh odmietol.
10. Podmienky sútaže
- OVS sa zacína dnom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej sútaže na úradnej tabuli
mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce - www.zlatemoravce.eu
(MESTO, ÚRADNÁ TABULA, ROK 2011, Iné informácie) dna 01.07.2011.
- Požadovaná cena je minimálne 7 E/m2 , spolu 89 978 E.
• Vyhlasovatel podmienuje predaj nehnutelnosti jeho schválením Mestským zastupitelstvom
mesta Zlaté Moravce
• Cena za nehnutelnost bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy.
• Návrh na vklad do katastra nehnutelností podáva Mesto Zlaté Moravce po uhradení celej
kúpnej ceny. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelností
uhradí navrhovatel.
• V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany vítaza sútaže bude nehnutelnost
ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po vítazovi v poradí urcenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
• Navrhovatel najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladni mestského úradu
financnú zábezpeku 5 % z ceny, ktorú sútažiaci ponúkne.
• Financná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy zapocítava do schválenej kúpnej ceny
• Ostatným neúspešným sútažiacim sa financná zábezpeka vráti do 3 pracovných dní po
predložení oznámenia a dokladu o jej úhrade.
• Sútažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulacný poplatok v pokladni
mestského úradu - prízemie v sume 33,- E. Fotokópiu dokladu sútažiaci nalepí na obálku
predkladaného sútažného návrhu.
Vvhlasovatel si vvhradzu je právo
- odmietnut všetky predložené návrhy, sútaž zrušit, menit podmienky sútaže, ukoncit
sútaž ako neúspešnú alebo predížit lehotu na predkladanie ponúk, predížit lehotu na
vyhlásenie výsledku sútaže.
- uzavriet zmluvu s riadne vybratým navrhovatelom najvhodnejšieho návrhu;
v prípade, že s navrhovatelom s vítazným návrhom nebude uzatvorená kúpna zmluva
z dôvodov na strane navrhovatela, môže vyhlasovatel uzavriet kúpnu zmluvu
s navrhovatelom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej sútaže umiestnil ako druhý
v poradí
- uznat sútaž za platnú, ak sa na nej zúcastní najmenej jeden navrhovatel, ktorý splnil
podmienky sútaže
- návrh nemožno odvolat po jeho dorucení vyhlasovatelovi

V prípade, že návrh nebude spÍnat náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo sútaže vylúcený.
-Do sútaže nemožno zahrnút návrh, ktorý sa predložil po lehote urcenej v podmienkach
sútaže.
- V prípade zistenia nepravdivých údajov v sútažnom návrhu bude dotknutý navrhovatel zo
sútaže vylúcený a nebude jeho návrh hodnotený.
-Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich úcastou v sútaži.
-Nárok na úhradu nákladov spojených s úcastou na sútaži nevzniká ani úcastníkovi, ktorý
v sútaži zvítazil.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie c. 117/2011
z 6. zasadnutia

mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na zriadenie pracovnej skupiny
Mestské zastupitelstvo
vychádzajúc zo zistení a odporúcaní audítorskej spolocnosti Košice
Audit s.r.o. obsiahnutých v Správe pre primátora, ako aj z ciastkových správ o jednotlivých
PO mesta Zlaté Moravce, s ktorých obsahom sa oboznámilo

zriaduje
s úcinnostou od 1.7.2011 pracovnú skupinu v pocte 11 clenov, a to: Mgr. Pavel Šepták, Ing.
Jozef Škvarenina, p. Vladimír Kluciar, Ing. Ján Jamrich, JUDr. Pavol Kollár, Ing. Eva
Struhárová, PharmDr.Bc. Ivona Vicianová, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, Ing. Ladislav
Boršc, Ing. Viliam Rumanko,

ukladá
tejto pracovnej skupine vykonat hlbšiu analýzu stavu predmetných PO, urcit priority potrieb
ich cinností pre Mesto, nájst rezervy v ich štruktúre a fungovaní a navrhnút
vhodný model
riešenia s tým, že na základe tejto hlbšej analýzy a vykonaného auditu skupina pripraví návrh
opatrení na odstránenie nevyhovujúceho
stavu, vrátane
stanovenia priorít zabezpecovania
potrieb pre mesto a návrh riešenia predloží
Mestskému
zastupitelstvu
najneskôr
do
31.8.2011.

V Zlatých Moravciach,

23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost': Ing. J~Ch
prednosta mestského

úradu

I
Materiál spracoval:
Zasprávnosf:
Dna'

,~er.J.1

...~~

.djl_~~~(!)0

........,.
_.0_..00;

Uznesenie

c. 118/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Infonnácia primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro

Mestské zastupitelstvo
23.6.2011

v Zlatých Moravciach

na svojom 6.zasadnutí

MZ konanom dna

prerokovalo
informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro
berie
na vedomie
informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. Jd44Ch
prednosta mestského úradu

Mo'c.;" ,p,"oo"l: .~1~
Za správnost:

.~t:l.!!r.I&1

Dna: .-!.!?;.r:..;{i.lI.(I//

.

c. 119/2011
zo 6.zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011
Uznesenie

Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011
prerokovalo
návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011
schvaluje
plán kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~.-~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Át('

Za správnos!':
Ing. me~t~t!~c~adu
Jim
prednosta
f

",,,dál $0'",0,,1: ~
Z3 správnost:

... ~{(f.J..r!/(J:I/.

Dna: .<Z{:.:.§ .• :.J.Q!J(!

I

Uznesenie c. 120/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 7.7.2011
Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7.zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 7.zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011
V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

~-

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Jáltffathric
prednosta mestského !úradu

Materiál spracova!:
Za správnost:

...

/'L., "
.0:.II.0{[;,,;~t
/,1/1

Ý~oo~(.-::

Dna: 001. :::'.:.:?!?.í1
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Uznesenie c. 121/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 7.7.2011
Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Eriku Babockú a p. poslankynu PharmDr.Bc. Ivonu
Vicianovú zo 7. zasadnutia MZ konaného dna 7.7.2011
V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. JárijJdmri
prednosta mestského/úradu

Material

spraco'Jal:

Za správnost:

f
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Dna"..........................
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Uznesenie c. 122/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 7.7.2011
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011
prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
vo tí
za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Škvareninu, za clenov Ing. Ladislava Boršca
a Jozefa Tonkovica
V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost:
Ing. mestské~o
tnUTamrichúradu
prednosta

1
Materiál

spracoval:

Za správnost:

/

~.~:~tf

.~t.].c&.f.l..

Dna: ...1:.~.~1
..~.~.Q'!!..

...•.

Uznesenie c. 123/2011
z 7. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 7.7.2011
Návrh na predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt
"Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých
Moravciach a mikroregióne Tríbecsko"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dna
7.7.2011

prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt
"Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach
a mikroregióne Tríbecsko"

schvaluje
a.) predloženie žiadosti o úcelovú dotáciu z Recyklacného fondu na projekt "Rozšírenie a
intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach a
mikroregióne Tríbecsko"
b.) spolufinancovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 9 950 Eur.
V Zlatých Moravciach dna 7.7.2011

Za správnos!': Ing~

prednosta mestského uradu

Uznesenie č. 124/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8.zasadnutí MZ konanom dňa

22.9.2011
prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 8.zasadnutí MZ konanom dňa

22.9.20 l l
V Zlatých Moravciach dňa

22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.

�_,-<��
primátor mesta

Za správnosť: Ing.

'

prednosta mes s

Materié)I spracoval·.��
/

Za spr.:•most.

Dňa:

.�Z:7.@.Y.!.„.

.#.fť.:.f;„{//..f.1
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Uznesenie č. 125/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa

22.9.2011
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslanca PaedDr. Dušana
Husára z 8. zasadnutia MZ konaného dňa 22.9.2011
V Zlatých Moravciach dňa

22.9.2011

fng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 126/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

22.9.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa

22.9.2011
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
\1 o

lí

za predsedu návrhovej komisie Mgr. Milana Galabu, za členov Ľudovíta Chládeka a Ivana
Hritza
V Zlatých Moravciach dňa

22.9.201 l

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

<;:dd���
Za správnosť: Ing.
prednosta
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Uznesenie č. 127/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Návrh na predkladanie kontroly uznesení v písomnej forme
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.09.2011
prerokova lo
návrh na predkladanie kontroly uznese1ú v písomnej forme
schvá lilo
návrh na predkladanie kontroly uznesení v písomnej forme

V

Zlatých Moravciach dňa 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�ŕérC-c-_.,,

�1!�

��t

Za správnosť: Ing.
prednosta m

Dňa: .cJ.i:.1:.ď.g,fJ.

rfh
úradu

z

8.

Uznesenie č. 128/2011
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Informácia o stave nemocnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
informáciu o stave nemocnice a
berie na vedomie
informáciu o stave nemocnice
V Zlatých Moravciach

dňa 22.9.201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�-<���-
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Za správnosť: !ng,
Lfu':\ch
prednosta ��1i t��1 �b úradu
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Uznesenie č. 129/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Informácia o štatúte Tekovských novín
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
i.rúormáciu o štatúte Tekovských novín
berie na vedomie
informáciu o štatúte Tekovských novín
V

Zlatých Moravciach dňa 22.9.201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�

<---C-<_..;

Za správnosť: Ing. ál
prednosta me

.?.f..�w.r..f.ť.11 /
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Z.:i správnost: .C.
�fateriál spracova1

Dňa: �t!_:.'J.:.if.f?.1.1.

Uznesenie č. 130/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Návrh na zámer pre výstavbu hokejbalového ihriska a zaradenie do rozpočtu mesta na
rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011
prerokovalo
zámer výstavby hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna a zaradenie do rozpočtu
mesta na rok 2012
schvaľuje
zámer výstavby hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna a zaradenie do rozpočtu
mesta na rok 2012
V

Zlatých Moravciach, 22.9.201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�---���....,___,

Za správnosť: g.
prednosta 1

CfV-1-:ť.:./"' /
Za správnosť: .. ?.!J.1:.t:.ť.'..t?l<k!
M.Jteriál spracoval:
.
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Uznesenie č. 13 1/201 1
z

8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na novelizáciu č. 3 VZN č. 112008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov
detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom diía
22.09.2011

prerokovalo
Návrh na novelizáciu č.3 VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté
Moravce upravujúci:
-

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pn materských

školách
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pn základných
školách
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských a
základných
školách - diétne stravovanie
s účinnosťou od O1.11.2011

schvá l i l o
novelizáciu č.3 VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce
upravujúci:
-

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálfiach pri materských

školách
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri základných
školách
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských a
základných
školách - diétne stravovanie
s účinnosťou od 01.11.2011
V Zlatých Moravciach dňa 22.9.2011
'

\
Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
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Za správnosť: Ing. J
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prednosta mestského úradu
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Uznesenie č. 132/201 1
z

8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh oa pripojenie obce Tesárske Mlyňany k Spoločnému školskému úradu so sídlom
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dlla
22.9.2011

prerokovalo
návrh obce Tesárske Mlyňany na pripojenie k Spoločnému školskému úradu so sídlom Zlaté
Moravce

schvaľuje
pripojenie obce Tesárske Mlyňany k Spoločnému školskému úradu so sídlom Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lcdnár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 133/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo,
Operačný ciel 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre
mikroregión Tríbečsko"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokova lo
návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít
v oblasti

separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov s názvom

projektu „Regionálny zberný dvor pre rnikroregión Tríbečsko"

schvaľuje
a.) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
s názvom projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko",
b.) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 8 989 879,04 Eur s DPH,
c.) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v sume 8 989 879,04 Ems DPll.
d.) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov, ktorá predstavuje 449 493,95 Eur s DPH,
e.) spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Za správnosť: Ing.
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Uznesenie č. 134/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na schválenie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
návrh aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce
na roky 2011-2013.

schvaľuje
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce
na roky 2011-2013.
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 135/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na schválenie predloženia žiadosti v rámci Ú PSVaR na projekt „Chránené
pracovisko - obsluha bezpečnostného kamerového systému (obnova činnosti)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu: „Chránené
pracovisko - obsluha bezpečnostného kamerového systému" (obnova činnosti).
Príspevok je poskytovaný UPSVaR Nitra, na základe § 56 Zákona o službách zamestnanosti.
Z. z. 5/2004, ako: „Príspevok na zriadenie chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska".

schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci

projektu: .,Chránené

pracovisko - obsluha bezpečnostného kamerového systému" (obnova činnosti).
Príspevok je poskytovaný UPSVaR Nitra, na základe § 56 Zákona o službách
zamestnanosti, Z. z. 5/2004, ako: ,,Príspevok na zriadenie chránenej dielne. alebo
chráneného pracoviska". Získaním príspevku sa vytvoria štyri pracovné miesta pre
zdravotne postihnutých obyvateľov mesta. Celkové náklady projektu sú vo výške:
65 830,00 EUR, pričom výška príspevku je 38 625,76 EUR (na dobu trvania projektu
- 2 roky).
b)
c)

zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 27 204.24 EUR .
z toho mzdy vo výške 21 754,24 EUR, stravné vo výške 4 450 EUR a nákup monitoru
a obslužnej klávesnicovej jednotky vo výške 1 OOO EUR.

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

�-----�

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 136/2011
z

8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.201 l

Návrh na zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky na rok 2011 pre mestskú
časť Prílepy a návrh jej odmeny
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
návrh na zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky na rok 2011 a ďalšie roky pre
mestskú časť Prílepy a návrh odmeny

schvaľuje
zrušenie kronikárky Anny Michalkoc-Kudrejovej a schválenie novej kronikárky p. Beáty
Horváthovej z Parkovej 19, zo Zlatých Moraviec z prímestskej časti Prílepy na rok 2011
a ďalšie roky pre mestskú časť Prílepy a návrhuje odmenu 170,- €/rok
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

T ng. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta
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Uznesenie č. 137/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na navýšenie rozpočtu na opravu mestského majetku
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
návrh na navýšenie rozpočtu na opravu mestského majetku v sume 3 1 075 €

schvaľuje
navýšenie rozpočtu na opravu mestského majetku v sume 3 1 075 €
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 138/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokova lo
návrh n a použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v sume 31 075 €

schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v sume 31 075 €

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
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Uznesenie č. 139/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na schválenie 1. Úpravy Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok
2011
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo

návrh na schválenie 1. Úpravy Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011

sc hvaľuje

1. Úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 140/2011
z

8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na prerokovanie správy o Rozboroch hospodárenia Mesta a Mestských podnikov
za 1. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
návrh na prerokovanie správy o Rozboroch hospodárenia Mesta a Mestských podnikov za J.
polrok 2011

berie na vedomie
správu o Rozboroch hospodárenia Mesta a Mestských podnikov za 1. polrok 201 1
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 14112011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.8.2011

Informácia o vzdaní sa funkcie člena finančnej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011

prerokovalo
informáciu o vzdaní sa funkcie člena finančnej komisie

berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa funkcie člena finančnej komisie
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 142/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.201 1
Odovzdanie majetku mesta do prevádzky ( Rozšírenie verejného vodovodu Remanancie
- H orné vinice Zlaté Moravce)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.20 1 1
prero k o v alo
návrh Zmluvy č . Výst. / 0 9 / 632 / 20 1 1 o prevádzkovaní , ktorou Mesto Zlaté Moravce
odovzdáva vodohospodársky majetok mesta „Rozšírenie verejného vodovodu Remanancie
- Horné vinice Zlaté Moravce" na dobu neurčitú za podmienok stanovených v Zmluve
o prevádzkovaní do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. a.s., Nábrežie
za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
schvaľuj e
a) odovzdanie maj etku mesta „Rozšírenie verejného vodovodu Remanancie

- Horné vinice Zlaté Moravce "
•

Vodovodný rad z materiálu H DPE 100 DN 80 v d Ížke 1 081 m :

etapa : vetva „A" km 0,000 - 0,425
etapa: vetva „B" -km 0,425 - 0,725
etapa : vetva „C" -km 0,725 - 1, 1 04
vodovodná prípojka V P l : HDPE 1 00,
vodovodná prípojka VP2 : HDPE 100,
vodovodná prípojka VP3 : HDPE 100,
3 ks podzemných hydrantov,
-

=

=

=

391 m,
295 m,
395 m,
SDR l l-D63/5,8,
SDR l l-D32/4,4,
SDR 1 l D 63 / 5 8
-

,

,

d Ížka 1 2,0 m +VŠI,
dÍžka 1 4,0 m + VŠ2,
dÍžka 5,0 m + VŠ3,

v katastrálnom území : Zlaté Moravce na pare. č. podľa KN : stavu „C" pare. č.
14531120,
14218, 14160/2, 1400111 a stavu „E" pare. č. 4528, 569111, 569112 a 4217

do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, na dobu neurčitú za podmienok stanovených v zmluve
o prevádzkovaní,
b) „Zmluvu o prevádzkova1ú č.Výst. / 09 / 632 / 20 1 1 " ktorou Mesto Zlaté Moravce
odovzdáva vodohospodársky majetok mesta „Rozšírenie verejného vodovodu
Remanancie - Horné vinice Zlaté Moravce" na dobu neurčitú za podmienok
stanovených v zmluve do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra,
,

c) odovzdanie všetkých vodných stavieb vybudovaných následne v investorstve
Mesta Zlaté Moravce do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej

spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 0 1 N itra samostatnými
dodatkami k zmluve č. Výst. / 09 / 632 / 201 1 .
Prislušné dodatky budú podliehať schválenju Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach.
V Zlatých Moravciach, 22.9.201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 143/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.20 1 1
Schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestskej nemocnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.201 1
pr e r o k o v a lo
návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje
a) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu nasledovne:
1 . Mení sa znenie bodu 5), pričom nový bod 5) znie:
Štatutárny zástupca:
„S)
Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditeľ."
2. Mení a dopÍňa sa znenie bodu 7), pričom nový bod 7) znie:
„7) 1. Základný predmet činnosti:
a) poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie ústavnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti
c) poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne
d) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám.

II. Podnikateľská činnosť:
a) výkon dopravnej zdravotnej činnosti
b) stravovacie služby
c) pranie a žehlenie prádla
d) verejné obstarávanie
e) poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle § 36
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - forma poskytovania: pobytová,
ambulantná
t) denný stacionár v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách."
3. Mení sa znenie bodu 8), pričom nový bod 8) znie:
„8) Majetok príspevkovej organizácie:
Príspevková organizácia spravuje lunotný a nehmotný majetok Mesta Zlaté Moravce. Vecné
a finančné vymedzenie spravovaného maj etku k 30.6.20 1 1 je uvedené v prílohe tohto
dodatku."
4. Doterajší bod 8) sa označuje ako bod 9) a doterajší bod 9) sa označuj e ako bod l O).
V Zlatých Moravciach, 22.9.2 0 1 1

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 44/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Návrh oa schválenie uznesenia - Obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011
p r e r o k o v al o

návrh n a obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky, § 4 ods. 3, písm. j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
schvaľuje

obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky, § 4 ods. 3, písm. j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 30 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011
�E.S

To

Ing. Peter Lednár, CSc.
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Uznesenie č. 1 45/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1),
/na ktorých sa nachádzajú budovy garaz1 vo v lastníctve žiadateľov na Ul.
1 . mája v Zlatých Moravciach / - pozemkov registra KN „C" - č. parcely 2481/24
o výmere 20 m1 pre Irenu Kolenčíkovú, r. Blaškovú, č. parcely 2481/22 o výmere 20 m2
pre Horku Stanislava, r. Horku a manželku Zlaticu Horkovú, r. Octovú, č. parcely
248 1 121 o výmere 20 m1 pre Michaličku Vincenta, r. Michaličku a manželku Martu
Michaličkovú, r. Sýkorovú, č. parcely 2481/20 o výmere 20 m1 pre Blažiho Petra r.
Blažiho, č. parcely 248 1 1 1 7 o výmere 20 m1 pre Drahoša Petra, r. Drahoša, č. parcely
248 1 1 1 6 o výmere 20 m1 pre Horváta Ľuboša, r. Horváta, č. parcely 24811 15 o výmere
20 m1 pre Tituruszovú Veroniku, r. lvanovičovú
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
p rero k o v a lo

návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV 1 ) /na ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve žiadateľov na Ul. 1.
mája v Zlatých Moravciach/ ----t pozemkov registra KN „C-':
).- č. parcely 2481 124 o výmere 20 m1 pre Irenu Kolenčíkovú, r. Blaškovú
>- č. parcely
2481 122 o výmere 20 m1 pre Horku Stanislava, r. Horku a
manželku Zlaticu Horkovú, r. Octovú
);;>- č. parcely 248 1 12 1 o výmere 20 m1 pre Michaličku Vincenta, r. Michaličku
a manželku Martu Michaličkovú, r. Sýkorovú
>-- č. parcely 2481 120 o výmere 20 m1 pre Blažiho Petra r. Blažiho
);;>- č. parcely 248 1 1 1 7 o výmere 20 m1 pre Drahoša Petra, r. Drahoša
>- č. parcely 248 1 1 1 6 o výmere 20 m1 pre Horváta Ľuboša, r. Horváta
);;>- č. parcely 248 1 1 1 5 o výmere 20 m1 pre Tituruszovú Veroniku, r. lvanovičovú
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m 2
sch v a ľ u j e

prevod pozemkov KN registra „C" vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1 ) /na
garáží vo vlastníctve žiadateľov na Ul. 1 . mája
ktorých sa nachádzajú budovy
v Zlatých Moravciach/ :
);> pozemok parcely
č.
2481 124 o výmere 20 m1
pre Irenu Kolenčíkovú, r.
Blaškovú,
bytom Mojmírova 1 568/9, Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza budova
garáže
súp. č. 2467 v jej vlastníctve (LV č. 7715)
);>

pozemok parcely č. 2481 122 o výmere 20 m1 pre Horku Stanislava, r. Horku a
manželku Zlaticu Horkovú, r. Octovú, bytom 1 . mája 1 280/9, Zlaté Moravce

na
ktorom sa nachádza
);>

pozemok parcely
Michaličku

č.

budova garáže súp. č. 2469 v ich vlastníctve (LV č. 7714)
248 1 /2 1

o výmere 20 m1 pre

Michaličku

Vincenta,

r.

Martu Michaličkovú, r. Sýkorovú, bytom Mojmírova 1 568/9,
a manželku
Zlaté
Moravce, na ktorom sa nachádza budova garáže súp. č. 2470 v ich vlastníctve (LV
č.
7713)
�

pozemok parcely
č. 2481/20 o výmere 20 m2 pre Blažiho Petra r. Blažiho,
bytom Mojmírova 301 4/ 1 9, Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza budova
garáže súp. č.
2471 v jeho vlastníctve (LV č. 7712)

�

pozemok parcely č. 2481 117 o výmere 20 m2 pre Drahoša Petra, r. Drahoša,
bytom
1 . mája 1 286/15, Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza budova garáže súp.

č.

2474 v jeho vlastníctve (LV č. 7711)
�

pozemok parcely č. 248 1 1 1 6 o výmere 20 m2 pre H orváta Ľuboša, r. Horváta,
bytom Mládeže 1 569/5, Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza budova garáže súp.
č. 2475 v jeho vlastníctve (LV č. 7710)

�

pozemok parcely č. 248 1 11 5 o výmere 20 m2 pre Tituruszovú
Veroniku,
r.
lvanovičovú , bytom 1. mája 1 280/ 1 1 , Zlaté Moravce,
na ktorom sa nachádza
budova
garáže súp. č. 2476 v jej vlastníctve (LV č. 7709)
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov --+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnenún a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m 2 .
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 146/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č.
Schválenie prevodu
3453), na ktorom sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa na Ul.
v Zlatých Moravciach - pozemok parcely registra KN „C" - č.
Hviezdoslavovej
parcely 105517, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2 pre
Ing. Viliama Pecha, r. Pecha, bytom: 1. Mája 123617, 953 01 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
p r e ro k o valo

návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV č. 3453) /na ktorom sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa súp. č.
2667 (LV č. 7720) na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach/ - pozemok parcely
registra KN „C":
)>
č. parcely 1055/7 o výmere 20 m1, drnh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pre Ing. Viliama Pecha, r. Pecha, bytom: 1. Mája 123617, 953 01 Zlaté Moravce
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .
schv a ľ uj e

prevod pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) /na ktorom
sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých
Moravciach/ - pozemok parcely registra KN „C'':
)>
č. parcely 105517 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pre Ing. Viliama Pecha, r. Pecha, bytom: 1. Mája 123617, 953 01 Zlaté Moravce
/na ktorom sa nachádza budova garáže súp. č. 2667 v jeho vlastníctve (LV č. 7720)/
podl'a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahl.ej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .
V Zlatých Moravciach, 22.9.201 l
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Uznesenie č. 147/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
zrušenie
uznesenia č.
349/2008
z pokračovania 31. riadneho
Návrh na
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 03.
novembra 2008
/Návrh na odpredaj pozemku pod garážou pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku Mgr. Evu
Paluškovú __.. „Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schvaľuje odpredaj pozemku
parcely KN registra „C" č. 2481/18 o výmere 26 m2 pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku
Mgr. Evu Paluškovú, bytom Chyzerovecká 208, Zlaté Moravce za cenu 165 Sk/m2."/
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom d11a
22.09.2011
p r e r o k o v al o

návrh n a zrušenie uznesenia č. 349/2008 z pokračovania 31. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 03. novembra
2008
/Návrh na odpredaj pozemku pod garážou pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku Mgr. Evu
Paluškovú __.. „Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schvaľuje odpredaj pozemku
parcely KN registra „C" č. 2481118 o výmere 26 m2 pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku
Mgr. Evu Paluškovú, bytom Chyzerovecká 208, Zlaté Moravce za cenu 165 Sk/m2."/
r u ší
uznesenie č. 349/2008
z pokračovania 31. riadneho
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 03. novembra 2008
/Návrh na odpredaj pozemku pod garážou pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku Mgr. Evu
Paluškovú __.. „Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schvaľuje odpredaj pozemku
parcely KN registra „C" č. 2481118 o výmere 26 m2 pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku
Mgr. Evu Paluškovú, bytom Chyzerovecká 208, Zlaté Moravce za cenu 165 Sk/m2."/
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Tng. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 48/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1 ),
/na ktorom sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa na Ul. 1 .
mája v Zlatých Moravciach / ---+pozemok parcely registra KN „C" ---+ č. parcely 248 1/ 1 8
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m1 pre RNDr. Jozefa Palušku
a manželku Mgr. Evu Paluškovú, bytom: Chyzerovecká 1 28/208, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prero k ovalo

návrh na schválenie prevodu pozemku v o vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV č. 1 ) /na ktorom sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa na Ul. 1. mája
v Zlatých Moravciach, súp. č. 2473 (LV č. 7407)/ ---+ pozemok parcely registra KN .. C":
>
č. parcely 248 1 1 1 8 o výmere 20 mi, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku Mgr. Evu Paluškovú, r. Komorovú,
bytom: Chyzerovecká 1 28/208, 953 0 1 Zlaté Moravce /na ktorom sa nachádza
budova garáže súp. č. 2473 v ich vlastníctve (LV č. 7407)/,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 5,47 €/m2
•

s c hv a ľ u je

prevod pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1 ) /na ktorom sa
nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach,
súp. č. 2473 (LV č. 7407)/ ---+ pozemok parcely registra KN „C":
>
č. parcely 2481 / 1 8 o výmere 20 m1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
pre RNDr. Jozefa Palušku a manželku Mgr. Evu Paluškovú, r. Komorovú, bytom:
Chyzerovecká 1 2 8/208, Zlaté Moravce
/na ktorom sa nachádza budova garáže súp. č. 2473 v ich vlastníctve (LV č. 7407)/,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
pril'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu

5,47 €/m2•

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 149/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.20 1 1
Návrh na
zrušenie
uznesenia č. 106/2011
zo
6. zasadnutia
zastupitel'stva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.06.2011

Mestského

nehnuteľného majetku
Mesta
Zlaté
Moravce /schválenie prevodu vlastníctva
prevodu pozemku parcely registra C" č. 579212 o výmere 38 m1 (druh pozemku: ostatné
plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Jvforavce v LV č. 3453 --7 Milanovi Molnárovi. bvtom: Školská 7. 953
OJ Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/J99J Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 30,00 €! m2 /.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.201 1
11

p r e r o k o v alo

na
zrušenie uznesenia č. 106/2011
zo
6. zasadnutia Mestského
návrh
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.06.2011
/schválenie prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku
Jvlesta
Zlaté
Moravce prevodu pozemku parcely registra C" č. 579212 o výmere 38 m1 (druh pozemku: ostatné
plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3-153 --7 Milanovi Molnárovi. bytom: Školská 7, 953
OJ Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. J 38/J99 J Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 30. 00 €/ m2 /
11

r uší

uznesenie č. 106/2011 zo
6. zasadnutia
Moravciach konaného dňa 23.06.2011

Mestského zastupiteľstva

v Zlatých

/ ktorým bol schválený prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moral'ce
315 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku parcely registra C" c�. 579212
o výmere 38 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3-153 -t
Milanovi Molnárovi, bytom:
Školská 7.
953 OJ Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/J99J Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov za cenu 30, 00 €/ m1 /.
„

V Zlatých Moravciach, 22.9.201 1

Ing. Peter Lcdnár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 50/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 22.9.2011
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce schválenie prevodu pozemku parcely registra KN „C" č. 5792/2 o výmere 38 m2 (druh
pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okre
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 - Milanovi
Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ''znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom di1a
22.09.2011
pr e r o k o v a l o
návrh na schválenie
prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie prevodu pozemku parcely registra KN „C" č. 5792/2 o výmere 38 m2
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 - Milanovi
Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za cenu 20,00 €/m2
sch v aľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce - prevod pozemku parcely registra „C" č. 5792/2 o výmere 38 m1
(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 - Milanovi
Molnárovi, bytom : Š kolská 7, 953 0 1 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za cenu 20,00 €/ m1
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely č. 5792/3, 5792/4,
5792/5, 5792/6
nízka výmera pozemku, ktorý potrebuje za účelom vybudovania úvi lého
oplotenia
jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve - funkčne
prislúchajúci k pozemku v jeho vlastníctve
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 5 1 1201 1
8.
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prenájmu m ajetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu časti
pozemku parcely KN registra „C" č. 3 1 64/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere
1 45,05 m 2 (LV 3453) � Vladimírovi Š ulovskému, bytom: Nitrianska ul. č. 2, 953 01
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
pr e r o k o val o
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - návrh na schválenie
prenájmu časti pozemln1 parcely KN registra „C" č. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda)
o výmere 145,05 m2 (L V 3453) Vladimírovi Š ulovskému, bytom: Nitrianska ul. č. 2. 953 01
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 13811991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov do 31.03.2026 za cenu 0.1 O
€/1112
/na dobu určitú od 01.10.2011 do 31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m2 - prenájom pozemku
na nepodnikateľské účely - záhradky/
s c hv aľu j e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - prenájom časti pozemku parcely KN registra „C" č. 31 64/20 (druh pozemku:
orná pôda) o výmere
1 45,05 m 2 (LV 3453) Vladimírovi Š ulovskému, bytom:
Nitrianska ul. č. 2, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a, podl'a
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších
predpisov, na dobu 1 5 rokov - do 3 1 .03.2026 za cenu 0, 1 0 €/m2 •
/na dobu určitú o d 01.10.2011 d o 31.03.2026; z a cenu 0,10 € / m 2 - prenájom pozemku
na nepodnikateľské účely - záhradky/
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- nízka výmera pozemku
- tedná sa o časť pozemku susediaci s pozemkom - záhradky, ktorú má Vladimír
Sulovský už v prenájme (do 3 1 .03.2026)
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 52/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu časti
pozemku parcely KN registra „E" č. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere
2
435,42 m (LV 541 7) - Dušanovi Vítekovi, Moj mírova 1 3 , 953 O 1 Zlaté Moravce z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
pr e r o k o v al o

návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - časť pozemku parcely
2
KN registra „E" č. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 m (LV 5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na dobu 15 rokov za cenu 0,10 €/m2
/na dobu určitú od 01.10.2011 do 31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m2, prenájom pozemku
na nepodnikateľské účely- záhradky/
s c h v a ľ uj e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - prenájom časti pozemku parcely KN registra „E" č. 5412/1 (druh pozemku:
orná pôda) o výmere 435,42 m2 (LV 5417) - Dušanovi Vítekovi, Moj mírova 1 3, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 15 rokov do 3 1 .03.2026 za cenu 0, 1 0 €/m1
/na dobu určitú od 01.10.2011 do 31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m2 prenájom pozemku
na nepodnikateľské účely - záhradky/
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok - záhradku, ktorú mal dlhé roky v prenájme otec žiadateľa - Jozef
Vítek, ktorý v nej vykonal veľký objem prác a záhradka je susediacim pozemkom
s pozemkom v jeho vlastníctve
(prenájom záhradky mu bol naďalej schválený
uznesením č. 51/2011 a 52/2011 na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach na dobu 15 rokov od O1.04.2011 do 31.03 .2026), ktorý sa ale vyjadril, že
ďalej už nevládze túto záhradku obhospodarovať
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 153/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Návrh na zrušenie
uznesenia č. 452/2006
zo 16. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 18. októbra 2006
/Predbežný návrh na odpredaj mestského pozemku pre Michala Frajku --+ „Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schvaľuje predbežný odpredaj časti mestského
pozemku na parcele KN č. 3164/2 o výmere približne 100 m2 pre Michala Frajku,
Dobšinského 38, Zlaté Moravce za kúpnu cenu SOO,-Sk/m2 s tým, že geometrický plán si
zabezpečí kupujúci na vlastné náklady."/
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo

na
zrušenie uznesenia č. 452/2006
zo 16. mimoriadneho zasadnutia
návrh
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 18. októbra 2006
/Predbežný návrh na odpredaj mestského po::emku pre Michala Frajku --+ Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sch vaľuje predbe=ný odpredaj časti mestského
pozemku na parcele KN č. 316.//2 o výmere približne 100 m1 pre Michala Frujku,
Dobšinského 38, Zlaté Moravce za kúpnu cenu 500,-Sklm' s tým, že geometrický plán si
zabezpečf kupujúci na vlastné náklady. "/
„

r u ší

uznesenie č. 452/2006 zo 16. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 18. októbra 2006 /Predbežný návrh na
odpredaj mestského pozemku pre Michala Frajku --+ „Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach schvaľuje predbežný odpredaj časti mestského pozemku na parcele KN č.
316412 o výmere približne 100 m2 pre Michala Frajku, Dobšinského 38, Zlaté Moravce ::a
kúpnu cenu 500, -Sklm' s tým, že geometrický plán si zabe::peči kupujúci na vlastné náklady. "/

V Zlatých Moravciach, 22. 9.2011

Ing. Peter Ledná.r, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 541201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemok parce ll KN reg. „C"
č. 3 1 64/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 70 m (LV 3453) Michalovi Frajkovi, bytom Potočná 1 5, Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
p r e r o k o valo

návrh na schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - prevodu pozemku
parcely K N reg. „C" č. 3 1 64/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 70 m 2 (LV 3453) /odčlenený od parcely č. 3164/2 (orná pôda) geometrickým
plánom č. 289/201 O vyhotoveným dňa 10.08.2010 geodetom Martinom Švecom (dátum
overenia: 18.5.2011) - Michalovi
Frajkovi, bytom Potočná 1 5, Zlaté Moravce z
dôvodu bodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 1 6,60 €/ m1
sc h v a ľ u j e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce - prevod pozemku parcely KN reg. „C" č. 3 1 64/83 (druh pozemku:
2
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 70 m (LV 3453) /odčlenený od parcely č.
3164/2 (orná pôda) geometrickým plánom č. 289/2010 vyhotoveným dňa 10.08.201O
geodetom Martinom Švecom (dátum overenia: 18.5.2011) - Michalovi Frajkovi, bytom
Potočná 1 5, Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu
1 6,60 €/ m1
Dôvodom osobitného zreteľa je:
Michal Frajka predmetný pozemok udržiava
nízka výmera pozemku
- jedná sa o pozemok susediaci - funkčne prislúchajúci k pozemku v jeho vlastníctve
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 55/201 1
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.201 1
Schválenie prevodu m ajetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prevodu bytov na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcely KN registra „C" č. 3460171 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 1 0 1 0 m 2 (LV 509 1 ) , konkrétne:
a) byt č. 1 2 (1 izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05. 1 976, bytom: Tekovská
č. 3027/5 1 , 953 0 1 Zlaté Moravce
b) byt č. 39 (3 izbový byt) pre Romana Mesároša, nar. 1 5.07.1 973 a Danielu
Mesárošovú, nar. 29.01 . 1 977, obidvaja bytom : Tekovská č. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce
c) byt č. 28 (3 izbový byt) pre Pavla Pauloviča, nar. 3 1 .08. 1 976 a Lýdiu
Paulovičovú, nar. 1 6.05.1 980, obidvaja bytom: Tekovská č. 3027/53, 953 01 Zlaté
Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-

-

-

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom di'la
22.09.20 1 1
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - bytov na Ul. Tekovskej
v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra „C" č . 3460/7 1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere
2
1 0 1 0 m (LV 5 09 1 ) , konkrétne:

a) byt č. 12 /Dl/ na 1. nadzemnom podlaží bytového dom u, vchod č. 5 1 , súpisné číslo
3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti
( l - izbový byt),
+ podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
35375/3740077
+ spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/7 1
ako parcela registra „C",
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce,
na ktorom je bytový dom postavený, v podiele 3 5 375/3740077 k celku pozemku.
Na pozemku parcelné číslo 3460/7 1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktoromje bytový dom postavený, j e výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 9,55 m2.
____. pre
Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1 976, bytom: Tekovská č. 3027/5 1, 953 O J
Zlaté Moravce za cenu 1 7 629,53 € (53 1 1 07,-Sk),

b) byt č. 39 /G2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 55, sup1sné
čí Io 3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 55 v Zlatých Moravciach v
celosti (3
izbový byt).
+ podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
-

+

83092/3740077
spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/7 1 ako parcela registra „C-',
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce,
na ktorom je bytový dom postavený, v podiele 83092/3740077 k celku pozemku.

Na pozemku parcelné číslo 3460/7 1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, je výmera
pripadaj úca k spoluvlastníckemu podielu 22,44 m2•
- pre Romana Mesároša, nar. 15.07.1973
a Danielu Mesárošovú,
nar.
29.0 1 . 1977, obidvaja bytom: Tekovská č. 3027/55, 953 0 1 Zlaté Moravce
za cenu 41 806,85 € (1 259 473,-Sk),

c) byt č. 28 /CH2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 53,
súpisné číslo 3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach
izbový byt),
v celosti (3
+ podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
-

82592/3740077
+ spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/7 1
ako parcela regi stra .,C",
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce,
na ktorom j e bytový dom postavený, v podiele 82592/3740077 k celku pozemku.
Na pozemku parcelné číslo 3460/71 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktoro m j e bytový dom postavený. je výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 22.3 rn2.
- pre Pavla Pauloviča, nar. 3 1 .08. 1 976 a Lýdiu Paulovičovú, nar. 1 6.05.1 980,

obidvaja bytom: Tekovská č. 3027/53, 953 0 1 Zlaté Moravce
za cenu 42 272,23 € (1 273 493,-Sk)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1 99 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov
s c h v a ľ uj e
prevod majetku Mesta Zlaté Moravce
prevod bytov na Ul. Tekovskej v Zlatých
Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN
2
registra „C" č. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 0 1 0 m
(LV 509 1 ), konkrétne:
a) byt č. 1 2 /D l / na 1 . nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 5 1 , súpisné číslo
3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 51 v Z latých Moravciach v celosti
(1
izbový byt),
+ podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
353 75/3740077
ako parcela registra „C'·,
+ spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/71
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce.
na ktorom je bytový dom postavený, v podiele 35375/3740077 k celku pozemku.
Na pozemku parcelné číslo 3460/71 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, je výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 9,55 m2•
- pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05. 1 976, bytom: Tekovská č. 3027/51, 953 0 1
Zlaté Moravce za cenu 1 7 629,53 € (53 1 1 07,-Sk),
-

b) bvt č. 39 /G2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 55, sup1sné
číslo 3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 55 v Zlatých Moravciach v
celosti (3
izbový byt),
+ podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
-

8 3 092/3 7 40077
+ spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/7 1 ako parcela registra .,C",
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce,
na ktorom j e bytový dom postavený, v podiele 83092/3740077 k celku pozemku.
Na pozemku parcelné číslo 3460/7 1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, je výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 22,44 m2•
---+ pre
Romana Mesároša, nar. 1 5.07.1973
a Danielu Mesárošovú,
nar.

29.0 1 . 1 977, obidvaja bytom: Tekovská č. 3027/55, 953 0 1 Zlaté Moravce
za cenu 4 1 806,85 € (1 259 473,-Sk),
c) byt č. 28 /CH2/ n a 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 53,
súpisné číslo 3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach
izbový byt),
v celosti (3
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
+ podiel
-

82592/3740077
spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo 3460/7 1 ako parcela registra ,.C",
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce,
na ktorom j e bytový dom postavený, v podiele 82592/3740077 k celku pozemku.
Na pozemku parcelné číslo 3460/71 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, je výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 22,3 m2•
---+ pre
Pavla Pauloviča, nar. 3 1 .08.1 976 a Lýdiu Paulovičovú, nar. 1 6.05. 1980,
+

obidvaja bytom: Tekovská č. 3027/53, 953 01 Zlaté Moravce
za cenu 42 272,23 € (1 273 493,-Sk),
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov
V Zlatých Moravciach, 22.9.201 l

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

���

~

Za správnosť: Ing.
prednosta mestského úradu
Matcri<i l spracoval :
Za správnost:

.�!'

(/.({

. .

.�'!':'..t!.1..l!l.-:..

Dňa: f!._r!_:.�:.,,.cf.2.11.

.•

----

/

Uznesenie č. 156/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

-

Schválenie prevodu nehnute.ľného majetku Mesta Zlaté Moravce dom súpisné číslo 829.
ktorý sa nachádza na parcele reg. KN „C" č. 753/4 o výmere 49 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - p. Cecílii Rafaelovej, z dôvodu hodné ho osobitné ho zreteľa podľa § 9a ods. 8

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatý ch Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokov alo
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie prevodu stavby rodinného domu súpisné číslo 829, ktorý sa nachádza na
parcele reg. KN „C" č. 753/4 o výmere 49 m2 (dmh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 - p. Cecílii Rafaelovej,

z dôvodu hodné ho osobitné ho zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 5 690,00 €/slovom:
päťtisícšestodeväťdesiat eur/.
s chv aľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnuteľné ho majetku Mesta
Zlat
é
Moravce - prevod stavby rodinného domu súpisné číslo 829, ktorý sa nachádza
na parcele reg. KN „C" č. 753/4 o vý mere 49 m2 (dmh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej v KN S R, s práva k atastra Z laté M oravce, o kres Z laté M oravce, obec
Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 - p. Cecílii Rafaelovej, narodenej dňa z

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu S 690,00 €/slovom:
päťtisícšestodeväťdesiat eur/. Dôvodom osobitné ho zreteľa
je:
Cecília Rafaelová má uvedený dom súpisné číslo 829 v prenájme od roku
O l . l 0.1996, nájomné si platí včas, nevykazuje nedoplatky a riadne sa oií stará,
taktiež o pozemok na ktorom sa nachádza dvor, žiadosť odôvodňuje skutočnosťou. že
si chce mobiť pripojenie na vodu a kanalizáciu
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 157/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN registra
„C" č. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere -'9 m2 (LV 3453),
pozemku parcely registra „C" č. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
a časť pozemku parcely registra „C" č. 3343/2 (druh
o výmere 251 m2 (L V 3453)
pozemku: záhrady) o výmere 35 m2 (L V 3453) - Cecílii Rafaelovej, bytom: z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8.
zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN
registra ,,C" č. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemku parcely registra „C'' č. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m (LV 3453) a časti pozemku parcely registra „C" č. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 m2 (L V 3453) Cecílii Rafaelovej, z dôvodu hodného osobitného

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
rokov za cenu 0,10 €/m2•

na dobu 20

schv aľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - pozemku parcely KN registra „C" č. 753/4 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV 3453), pozemku parcely registra „C"' č. 753/3
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 251 m2 (LV 3453) a časti pozemku
parcely registra „C" č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m2 (LV 3453) Cecílii
Rafaelovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 20 rokov za cenu 0,10 €/m2•
Dôvodom osobitného zretel'a je:
pozemok - parcela KN registra „C" č. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 49 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné číslo 829, ktorý
žiada Cecília Rafaelová odkúpiť a momentálne ho užíva
pozemok - parcela KN registra „C" č. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 251 m2 , je pozemok priľahlý k pozemku na ktorom sa nachádza
budova - dom súpisné číslo 829; tento pozemok žiadateľka Cecília Rafaelová udržuje,
stará sa oň a taktiež užíva a má oplotenú aj časť pozemku parcely registra „C" č.
3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m2•
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011
T ng. Peter Lednár, CSc.
/ �tor m�
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Uznesenie č. 158/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN registra
„C" č. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV 3453),
pozemku parcely registra „C" č. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m2 (LV 3453) a časti pozemku parcely registra „C" č. 3343/2 (druh
pozemku: záhrady) o výmere 44 m2 (LV 3453) - Štefanovi Rafaelovi a Anne Rafaelovej, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/J 991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku

parcely KN
registra „C" č. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2
(LV 3453), pozemku parcely registra „C" č. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 335 m2 (LV 3453) a časti pozemku parcely registra „C" č. 33�3/2
(druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m2 (L V 3453) - Štefanovi Rafaelovi a Anne
Rafaelovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 20 rokov za cenu 0,1O €/m2•
schv aľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - pozemku parcely KN registra „C'· č. 753/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV 3�53), pozemku parcely registra „C" č. 753/2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 335 m2 (LV 3453) a časti
pozemku parcely registra „C" č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m2 (LV
3453) - Štefanovi Rafaelovi a Anne Rafaelovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 20 rokov za cenu 0,10 €/m2•

Dôvodom osobitného zreteľa je:
pozemok - parcela KN registra „C" č. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 42 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné číslo 690, ktorý má
Štefan Rafael a Anna Rafaelová, vo vlastníctve (LV č. 5028)
pozemok - parcela KN registra „C" č. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 335 m2 , je pozemok priľahlý k pozemku na ktorom sa nachádza
budova - dom súpisné číslo 690; tento pozemok Štefan Rafael a Anna Rafaclová, rod.

udržujú, starajú sa oň a taktiež užívajú a majú oplotenú aj časť pozemku parcely
registra „C" č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m2•
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 159/2011
8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prevodu pozemku
Moravce (LV č. 3453) parcely KN registra „C",
vo vlastníctve Mesta Zlaté
parcelné číslo 464/2 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 12 854 m2 pre obchodnú
spoločnosť Autoškola Paluška, s.r.o., sídlo: Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
44 660 502 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku vo vlastníctve

Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) parcely KN registra „C", parcelné číslo 464/2
(druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 12 854 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté
Moravce ---+- pre obchodnú spoločnosť Autoškola Paluška, s.r.o., sídlo: Župná 7, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 44 660 502 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej podľa ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
za cenu 89 978,-€, slovom: osemdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatosem eur.
schv aľuje

prevod majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453) parcely KN registra „C", parcelné číslo 464/2 (druh pozemku:
ostatné plochy) o výmere 12 854 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce ---+- pre
obchodnú spoločnosť Autoškola Paluška, s.r.o., sídlo: Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 44 660 502 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej podľa
ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
za cenu 89 978,-€, slovom: osemdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatosem eur.
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 160/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011
Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce

schválenie zámeru previesť časti pozemku parcely KN registra „E" č. 53612, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 5417) o výmere 116 m2 diel
1
2
2
a diel 12 o výmere 50 m
o výmere 66 m
---+
Jaroslavovi Bucheňovi, bytom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
návrh na schválenie
spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previesť časti pozemku parcely KN registra „E" č. 536/2,
o výmere 116 m 2 , diel 1
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 5417)
o výmere 66 m2 a diel 12 o výmere 50 m2--- Jaroslavovi Bucheňovi,

49, Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkčne p rislúchajúci k s usediacemu p ozemku v o vlastníctve žiadateľa
- malá výmera pozemku
- Jaroslav Bucheň pozemok udržiava
schv aľuje
spôsob
prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer
previesť časti
pozemku parcely KN registra „ E" č . 5 36/2, druh p ozemku: z astavané plochy a nádvoria (L V
č. 5417) o výmere 116 m2, diel 1 o výmere 66 m2 a diel 1 2 o výmere 50 m2 --. Jaroslavovi

Bucheňovi, bytom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa
- jedná sa o pozemok susediaci sje:
pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté

-

Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa
malá výmera pozemku
Jaroslav Bucheň pozemok udržiava

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 16112011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obchodnej spoločnosti
OLIVA, s.r.o. , sídlo: Kňažická 11, 951 97 Zlaté Moravce, IČO: 36 748 196 (LV č. 7378)
- pozemok parcely K N registra „C" č. 3407/21 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 1 OOO m2 pre Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta Ing.
Petrom Lednárom, CSc., sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676
na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podl'a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. v platnom znení
/schválenie prevodu - kúpy nehnutel'ného majetku v zmysle platného VZN č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce - Cl. 15 písm. f)/
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom difa
22.09.2011
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obchodnej spoločnosti
OLIVA, s.r.o. , sídlo: Kňažická 11, 951 97 Zlaté Moravce, IČO: 36 748 196 (L V č. 7378)
pozemok parcely KN registra „C" č. 3407121 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere
1 OOO m 2
---+
pre Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom
Lednárom, CSc., sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, JČO: 00 308 676 na základe
kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v platnom znení za kúpnu cenu 33 194,00 eur (slovom: tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri
eur).

-

schv aľuje
prevod nehnuteľného majetk.ru vo vlastníctve obchodnej spoločnosti OLIVA, s.r.o. , sídlo:
Kňažická 11, 951 97 Zlaté Moravce, IČO: 36 748 196 (LV č. 7378)
pozemok parcely

-

KN registra „C" č. 3407/21 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 1 OOO m2 pre
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc.,
sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 na základe kúpnej zmluvy
uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom
znení za kúpnu cenu 33 194,00 eur (slovom: tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur).
---+

V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 162/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Schválenie predlženia doby prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
predÍženia doby prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v Nájomnej zmluve č. P34/6221/2009 zo dňa 15.5.2009 v bode 1.1 pre spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia
s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 11 O z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom
22.09.2011
prerokov alo

8. zasadnutí MsZ konanom dňa

návrh predÍženia doby prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie
predÍženia doby prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v Nájomnej zmluve č. P34/6221/2009 zo dňa 15.5.2009 v bode 1.1 - pre spoločnosť Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 11O z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu ďalších 10 rokov odo dií.a
podpisu dodatku k Nájomnej zmluve č. P- 34/6221/2009 za nájomné vo výške 11.064,64
eur mesačne počas prvých 5 rokov a v období ďalších 5 rokov za nájomné zvýšené o výšku
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
schv aľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov predÍženie doby prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce
predÍženie doby prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v Nájomnej zmluve č. P34/6221/2009 zo dňa 15.5.2009 v bode 1.1, a to:
)>
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zlaté Moravce. zapísaných
v katastri nehnuteľností na Správe katastra Zlaté Moravce na LY č. 3453:
budova s celkovou podlahovou plochou 9379 m2 hala MTK, JUS, CSP, súp. č. 3031
a)
postavená na pare. č. 2846/67, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
9 379 m2;
sklad bez súpisného čísla postavený na pare. č. 2846/90, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 92 m2, spolu s pozemkami, na ktorých sú stavby postavené;
b) pozemky- okolité manipulačné priestory na celých parcelách alebo ich častiach:
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4266 m2, nachádzajúce sa na
parcelách č. 2846/188 o výmere 945 012, 2846/193 o výmere 375 m2, 2846/113 o výmere
587 m2 a na časti parcely č. 2846/189 a 2846/259 (ktoré podľa vyhotoveného GP č.
259/2009 zlúčením vytvorili v novom stave parcelu KN č. 2846/259 o výmere 307 m2),
na časti parcely 2846/191 o výmere 1223 m2 časti parcely 2846/192 o výmere 489 m2,
a časti parcely č. 2846/91 (z ktorej sa podľa vyhotoveného GP č. 259/2009 odčlenila
novovytvorená parcela KN č. 2846/285 o výmere 340 m2
-

,

,

-

pre spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01

Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu ďalších 10 rokov odo dňa podpisu dodatku k Nájomnej zmluve č. P34/622112009
za nájomné vo výške 11 064,64 eur mesačne počas prvých 5 rokov
a v období ďalších 5 rokov za nájomné zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci
kalendárny rok.

Dôvodom osobitného zreteľa je:
investovanie finančných prostriedkov vo výške 124.629,49 eur bez DPH nájomcom do
rekonštrukcie štvrtého nadzemného podlažia a strechy budovy v predmete nájmu
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 163/2011
8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Zmena využitia kapitálových výdavkov schválených v programovom rozpočte Mesta
Zlaté Moravce na rok 2011 v programe 5.1. Verejný poriadok a bezpečno ť
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom dňa
22.09.2011
prerokovalo
1. návrh na schválenie nákupu auta pre MsP
2. návrh na schválenie presunu kapitálových výdavkov na nákup auta pre MsP
schv aľuje
1. nákup auta pre MsP
2. presun kapitálových výdavkov na nákup auta pre MsP
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�-----�

�

Za správnosť: Ing.
h
prednosta mestského úradu

.

.C:f.71:!-:.�?.{;U
.
C
iz
Zil spravnost . . . . . t. íV1C-t
. . 11/
Ma:::>íi ii �pracov1I:
.

.

.

..

. ..

.
O�na.
3�.CJ.„ t:('()A1
��.„.1
„„ „,
\„
.

••

„.

. ·.. • •••••„„

/

Uznesenie č. 164/2011
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.9.2011

Návrh na schválenie postupu transformácie Mestských podnikov predloženého
pracovnou komisiou, na základe vykonaných analýz
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
22.9.2011
prerokovalo
Návrh na prípravu postupu transformácie mestských podnikov predloženého pracovnou
komisiou na základe vykonaných analýz.
schvaľuje
a) prípravu k transformácií mestských príspevkových organizácií:
Technické služby mesta Zlaté Moravce
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
Záhradnícke služby, mestský podnik
Správa športových zariadení, mestský podnik
Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik
ku dňu 01. 01. 2012
a prípravu vzniku dvoch príspevkových organizácií s predmetom činnosti zrušených
príspevkových organizácií (Technické služby, Službyt, Záhradnícke služby) a (Správa
športových zariadení a Mestské kultúrne stredisko)
ku dňu 01. 01. 2012.
b)

prípravu súťažných podmienok pre vypísanie verejného obstarávania na uzatvorenie
koncesnej zmluvy na predmet činnosti príspevkovej organizácie uvedenej v bode a),
a tieto dať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu

c) prípravu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce z právnej formy príspevková organizácia na obchodnú spoločnosť ku dňu
01. 01. 2012
V Zlatých Moravciach, 22.9.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 165/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2011

Určenie zapisovatel'ky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 9.zasadnutí MZ konanom dií.a
21. 10.2011

prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Silvia Švajčiková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 9.zasadnutí MZ konanom dňa
21.10.2011
V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 166/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2011

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MZ konanom dňa
21.10.2011

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Viliama Rurnanka a p. poslanca Vladimíra Klučiara
z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 21.1O.2011
V Zlatých Moravciach dňa 21. l O.2011

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 67/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 9. zasadnutí MZ konanom dil' a

21.10.2011

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie

vo lí
za predsedu návrhovej komisie Ivana Madolu, za členov Ing. Petra Lisého a PaedDr. Pavla
Petroviča
V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 168/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2011

Úloha pre Mestský úrad na hl'adanie nových možností na výstavbu nových bytových
jednotiek
Mestské zastupiteľstvo v

Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MsZ v Zlatých

Moravciach, konanom dňa 21. 10. 2011,

prerokovalo
možnosti na výstavbu nových bytových jednotiek

ukladá
úlohu pre Mestský úrad na hľadanie nových možností na výstavbu
jednotiek. Návrh predložiť na Mestské zastupiteľstvo do 15. 12. 2011.
V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2011

Ing. Peter
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Uznesenie č. 169/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21 . 1 O.2011

Návrh na zrušenie písmena c, z uznesenia č. 164/2011 z 8. zasadnutia
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 22.09.2011

Mestského

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MsZ konanom dňa

21.1 0.2011

prerokovalo
návrh na zrušenie textu pod písmenom c, uznesenia č. 164/2011 z 8. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v

Zlatých

Moravciach konaného

dňa 22.09.2011

ruší
zastupiteľstva v

text pod písmenom c, z uznesenia č. 164/201 1 z 8. zasadnutia Mestského
Zlatých

Moravciach

konaného

dňa

22.09.2011

V Zlatých Moravciach, 21.10.201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
·
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Uznesenie č. 17012011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21. l 0.2011

Príprava transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MsZ konanom dňa
21.10.2011

prerokovalo
návrh na prípravu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca. DrSc. Zlaté
Moravce z právnej formy príspevková organizácia na obchodnú spoločnosť alebo neziskovú

organizáciu ku dňu 1.1.2012

ukladá
vypracovať zakladateľskú listinu a štatút neziskovej organizácie do najbližšieho mestského
zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2011.

schvaľuje
prípravu transformácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté Moravce
z právnej

formy

príspevková

organizácia

na

obchodnú

spoločnosť

alebo

neziskovú

organizáciu ku dňu 1.1.2012

V Zlatých Moravciach, 21. l 0.2011

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 171/2011
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21. 10.2011

Návrh na odsúhlasenie „Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č.3
Mestské zastupiteľstvo v

Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MsZ v Zlatých

Moravciach, konanom dňa 21. 1O. 2011

prerokovalo
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 3

schvaľuje
.,Územný plán Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 3''

uznáša sa
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 8/20 l 1 z 21.10. 201 L ktorým

bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 3.
V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2011
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Uznesenie č. 1 72/2011
1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .20 1 1

Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom
1 0. 1 1 .201 1

1 O.zasadnutí

MZ konanom dňa

p rer o k o v a l o

určenie zapisovateľky a
berie n a ve d o m ie

že Silvia Š vajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 1 O.zasadnutí MZ konanom
dňa 1 0. 1 1 .201 1
V Zlatých Moravciach dňa 1 O. 1 1 .2 0 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 73/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .201 1
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MZ konanom dňa
1 0. 1 1 .20 1 1
p re r o k o v a l o

určenie overovateľov zápisnice a
ber ie n a ve d o m ie

overovateľov zápisnice: p . poslanca M iroslava Záchenského
Škvareninu z 10. zasadnutia MZ konaného dňa 1 0 . 1 1 .201 1

a p. poslanca Ing. Jozefa

V Zlatých Moravciach dňa 1 O . 1 1 .20 1 1

<2i2�_/�

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 74/201 1
1 O . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .20 1 1

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MZ konanom dňa
1 0. 1 1 .20 1 1
p re r o k o v a l o

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo

lf

za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Ing. Ladislava Boršča,
poslanca Jozefa Tonkoviča a p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú.

za členov p.

V Zlatých Moravciach dňa 10. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 75/201 1
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .201 1
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/201 1
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MZ konanom dňa
1 0. 1 1 .20 1 1
-

p r er o k o v a l o

návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce
s c h v a ľ uj e

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v predloženom znení/ v znení schválených pozmeňujúcich návrhov
V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .20 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 76/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dš1a 1 0. 1 1 .20 1 1
Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory) na dialyzačné
stredi ko pre GENEA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom l O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0 . 1 1 .20 1 1
p re ro ko v al o

návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory) na
dialyzačné stredisko pre GENEA, s.r.o., J. Fándlyho 32, 9 1 7 O 1 Trnava, I ČO : 35798599 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 30 rokov za nájomné vo výške 576,67
eur mesačne, pričom výška nájomného bude každoročne upravovaná podľa ročnej miery
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej indexom spotrebiteľských cien podľa
Štatistického úradu SR.
sc h v aľu je

a) 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce pre
GENEA, s.r.o., J. Fándlyho 32, 9 1 7 0 1 Tmava, I ČO: 35798599 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a to nebytové priestory o výmere 346 m2
nachádzajúce sa II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti - budovy súp. č. 502 (budova
detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku pare. č. 7/17, druh:
zast. pl. a nádvoria, zapísanej na LV č. 3467, pre k.ú., Zlaté Moravce na dobu 30 rokov
za nájomné vo výške 576,67 eur mesačne, pričom výška nájomného bude každoročne
upravovaná podľa ročnej rníery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej
indexom spotrebiteľských cien podľa Š tatistického úradu SR.
Dôvodom osobitného z reteľa je:
prevádzkovanie dialyzačného strediska (stacionáru) v odbore nefrológia, na ktorého
zriadení a fungovaní má mesto Zlaté Moravce mimoriadny záujem
nájomca zrekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady
V Zlatých Moravciach dňa 1 0 . 1 1 .20 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Požitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú činnosť,
ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska
plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja
telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní
V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 77/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .2 0 1 1
Schv�ilcnie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby a pozemky)
do podnájm u pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom l O. zasadnutí MsZ konanom dňa
10.1 1 .201 1

p re rok o v al o

návrh na schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby
a pozemk)) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC V ion, Továrenská 64, Zlaté
Moravce. IČO: 34074040 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. J 381 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov odo
dňa podpisu Zmluvy o podnájme medzi Správou športových zariadení ako nájomcom
a Požitm skou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom za nájomné vo výške 1
eur ročne.
s ch v a ľ uje

3/5 v�ičšinou všetkých poslancov danie majetku Mesta Zlaté Moravce do podnájmu pre
Poži ta vs kú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, I ČO:
3407.tO.tO z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
1 3811 991 Lb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov odo dňa podpisu
Zmluvy o podnájme medzi Správou športových zariadení ako nájomcom a Požitavskou
futbalo\ ou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom za nájomné vo výške 1 eur ročne,
pričom predmetom podnájmu sú:
b) nl.:bytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne o celkovej
rozlohe 66 m2 - situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. č. 40,
nachádzajúcej sa na pozemku pare. č. 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku zast. pl.
a núdvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č.
-+261

c) nd>ytové priestory - 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 - situované v budove pri tzv.
pomocnom ihrisku súp. č. 2227, nachádzaj úcej sa na pozemku pare. č. 3407/4 o výmere
376 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce
pn.: k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261
d) pozemky - pozemok pare. č. 3407/1 7 o výmere 1 4.553 m2, druh pozemku ostatné
pluchy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné), a pozemok parc.č. 3407/ 1 6 o výmere 6.598
1112. druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané
Sprúvou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261
c) st:l\by - Telocvič1\a T- 1 8 súp. č. 3 1 34 nachádzajúca sa na pozemku pare. č. 3407/5
o v)•mere 1 434 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria a budova Sociálnych priestorov
súp. č. 3 1 35 nachádzajúca sa na pozemku pare. č. 3407/6 o výmere 272 m2 druh
po7crnku zast. pl. a nádvoria, obe vedené Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté
l\loravce na LV č. 4261

Uznesenie č. 178/2011
z 1 0. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .201 1

Schválenie prevodu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č.
3453), na ktorom sa nachádzajú budovy garáží vo v lastníctve žiadateľov na
Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach
---+ č. parcely 1100/185,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m1
pre Jána
Uhrina, r. Uhrina a manželku Máriu Uhrinovú r. Ondrejkovú,
Hviezdoslavova 1813/40, 953 01 Zlaté Moravce
---+ č.
parcely 1100/184, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20
m1 pre lvana Petroviča, r. Petroviča a manželku Máriu Petrovičovú r. Drahošovú,
Nitrianska 1866/5, 953 01 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1

p re r o k o v a l o

návrh na schválenie prevodu pozemkov KN registra „C" vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV 3453) /na ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve
žiadateľov na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach/, konkrétne:
> pozemok č. parcely
1100/185 o výmere 20 m1 pre Jána Uhrina, r. Uhrina
a manželku Máriu Uhrinovú r. Ondrejkovú, Hviezdoslavova 18 1 3/40, 953 01
Zlaté Moravce
> pozemok č. parcely
1100/184 o výmere 20 m1
pre Ivana Petroviča, r.
Petroviča a manželku Máriu Petrovičovú r. Drahošovú, Nitrianska 1866/5, 953
01 Zlaté Moravce
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .

s ch v a ľ u je

prevod pozemkov KN registra „C" vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV
3453) /na ktorých sa nachádzaj ú budovy garáží vo vlastníctve žiadateľov na
Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach/, konkrétne:
);.> pozemok č. parcely
1100/185 o výmere 20 m1 pre Jána Uhrina, r. Uhrina
a manželku Máriu Uhrinovú r. Ondrejkovú, Hviezdoslavova 1813/40, 953 01
Zlaté Monvce
/na ktorom sa nachádza budova garáže súp. č. 2656 v ich vlastníctve (L V 7733)/
);.> pozemok č. parcely
1100/184 o výmere 20 m1
pre Ivana Petroviča, r.
Petroviča a manželku Máriu Petrovičovú r. Drahošovú, Nitrianska 1866/5, 953
01 Zlaté Moravce
/na ktorom sa nachádza budova garáže súp. č. 2657 v ich vlastníctve (LV 7732)/

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov � prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .

V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: In . J
ri
prednosta mestského ' adu

Mater:a• 1 spracova\·· ····
za správnost:

1-{1.
·· „..

.

········

Uznesenie č. 179/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .201 1
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra „E" č. 536/2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria (LV č. 5417) o výmere 116 m2 - diel 1 o výmere 66 m2 a
diel 12 o výmere 50 m2 -. Jaroslavovi Bucheňovi, bytom Tekovská 3027/49, Zlaté
Moravce z dôvodu bodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p r e r o ko v al o

n á v r h
na
schválenie
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce
schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra „E" č. 536/2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 541 7) o výmere 1 1 6 m 2, diel 1 o výmere 66
m2 a diel 1 2 o výmere 50 m 2 / odčl en ené g eo met rický m pláno m č. 9112008 vypracovaný m
dň a 24.06.2008 T ibo rom D rien ovský m - GOK J edľ
o vé K ost oľany ./76, 951 96 J edľové
K ost oľany, JČO: 34 392 301, ú radn e overený m Ing. M arekom flléšo m dň a 07.07.2008 pod
čí sl om 3231081

Jaroslavovi Bucheňovi, bytom Tekovská 3027/49, Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 10,00 €/ m1•
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa
- malá výmera pozemku
- Jaroslav Bucheň pozemok udržiava
s c h v a ľ uj e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Moravce prevod časti pozemku parcely KN registra „E" č. 536/2, druh
Zlaté
pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 54 1 7) o výmere 1 1 6 m 2, diel 1 o výmere 66
m2 a diel 12 o výmere 50 m 2 l odčl en ené g eomet rický m plán om č. 9112008 vypracovaný m
dň a 24.06.2008 T ibo ro m D rieno vský m - GOK J edľo vé Ko st oľany 476, 951 96 J edľové
K ostoľany, IČO: 3./ 392 301, ú radn e overený m Ing. M arekom J/léšo m dň a 07.07.2008 po d
čí sl om 3231081

-.
Jaroslavovi Bucheňovi, bytom Tekovská 3027/49, Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 10,00 €/ m1•

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa
- malá výmera pozemku
- Jaroslav Bucheň pozemok udržiava

V Zlatých Moravciach dňa 1 0 . 1 1 .2 0 1 1

�--=
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

fr

Za správnosť: Ing. Jáq
prednosta mes�sk

Jt1:r al sorac0va1·
Za správ'OSt..
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Uznesenie č. 180/2011
1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa l O .1 1 .20 1 1

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie prevodu pozemku - parcela KN registra „C", parcelné č. 708/2 o výmere
69 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 3453
-+ pre ZSE Distribúcia, a.s., Č ulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
/zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3879/B/
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo v lastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou /
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0 . 1 1 .20 1 1
p re ro ko v al o

návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie prevodu pozemku - parcely KN registra „C", parcelné č. 708/2 o výmere 69
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na L V č. 3453
-+ pre ZSE Distribúcia, a.s., Č ulenova č. 6, 8 1 6 47 Bratislava, I ČO: 36 36 1 518 /zapísaná
v OR OS Bratislava l , oddiel: Sa, vložka č.: 3879/B/, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov-+ prevod pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 1 OO,-€/m2
(69 m2 x 1 00,00 €/m2 6 900,-€)
=

s c h v a ľ uje

prevod vlastníctva nelmuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod pozemku
parcely KN registra „C", parcelné č. 708/2 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453
-+ pre ZSE Distribúcia, a.s., Č ulenova č. 6, 8 1 6 47 Bratislava, I ČO: 36 36 1 5 1 8 /zapísaná
v OR OS Bratislava I, oddie l: Sa, vložka č.: 3879/B/, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov-+ prevod pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 1 OO,-€/m2
(69 m2 x l 00,00 €/1112 6 900,-€)
=

V Zlatých Moravciach di1a 1 0. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. J
prednosta m sts
Mater .:il ::.pracoval:
Za spravnost.
Dňa.
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Uznesenie č. 181 12011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .20 1 1
Návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - byt na
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo
3027 na pozemku parcely KN registra „C" č. 3460171 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 1010 m2 (LV 509 1 ) , konkrétne:
�
byt č. 1 1 ( 1 - izbový byt, typ bytu: C l o výmere 43,90 m2, ktorý sa nachádza
vo vchode č. Sl bytového domu na prízemí)
pre PhDr. Katarínu Rajnohovú,
bytom:
z dôvodu bodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .20 1 1

__.

p re r o k o v a l o

návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - byt na Tekovskej
ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra „C'' č. 3460/7 1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere
10 1 0 m2 (LV 509 1 ), konkrétne:
byt č. 1 1 ( 1 - izbový byt, typ bytu: C l o výmere 43,90 m2, ktorý sa nachádza vo vchode č.
5 1 bytového domu na prízemí)
__.
pre PhDr. Katarínu Rajnohovú,
bytom: Tekovská č. 3027/5 1 , 953 0 1 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
s c h v a ľ u je

zámer Mesta Zlaté Moravce previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - byt na Tekovskej ul.
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra „C" č. 3460/7 1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere
1 0 1 0 m2 (LV 509 1 ), konkrétne:
byt č. 1 1 ( 1 - izbový byt, typ bytu: C 1 o výmere 43,90 m2, ktorý sa nachádza vo vchode č.
51 bytového domu na prízemí)
__.
pre PhDr. Katarínu Rajnohovú,
bytom: Tekovská č. 3027/5 1 , 953 0 1 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/199 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytu ,
- užívateľka bytu
V Zlatých Moravciach difa 1 0. 1 1 .20 1 1
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 182/2011
z 1 0. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .20 1 1
Návrh na z rušenie uznesenia č. 155/2011 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 22.09.2011
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom l O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p r e ro ko v al o

návrh na zrušenie uznesenia č . 1 55/201 1 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach konaného dňa 22.09.20 1 1
r u ší

uznesenie č. 1 55/20 1 1 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.09.2 0 1 1
/schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - bytov na Ul. Tekovskej v Zlatých
Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely
"
KN registra „C č. 346017 1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 0 1 0
m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt č. 1 2 /O 1 / na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 5 1 , súpisné číslo
3027, na
Ul. Tekovská, orientačné číslo 5 1 v Zlatých Moravciach v celosti ( 1
- izbový byt), + podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a
spoločných
zariadeniach domu 35375/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné číslo
346017 1 ako parcela registra „C", druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 0 1 O m2, k. ú. Zlaté Moravce, na
ktorom je bytový dom postavený, v podiele
35375/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 346017 1
druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na
ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spol uvlastníckemu podielu
9,55 m2•
-- pre Dášu Kunkelovú,
Zlaté Moravce za cenu 1 7 629,53 € (53 1 l 07,-Sk),
b) byt č. 39 /G2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 55, súpisné
číslo 3027, na Ul . Tekovská, orientačné číslo 55 v Zlatých Moravciach v celosti (3 izbový byt), + podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a
spoločných
zariadeniach
domu 83092/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné
"
číslo 3460171 ako parcela registra „C , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1 O 1 O m2• k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, v podiele
83092/3740077 k celku pozemku. Na pozemku parcelné číslo 3460171 druh pozemku:
zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 O 1 O m2, k.ú. Zlaté Moravce, na ktorom je
bytový dom postavený, je výmera
pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu 22,44 m2
._ pre
Romana Mcsároša,
a Danielu Mesárošovú,
za cenu 4 1 806.85 € 1 259 4
C
73,-Sk).
c) byt č. 28 /CH2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 53,
súpisné číslo 3027, na Ul. Tekovská, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach
(3 - izbový byt), + podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a
v celosti
spoločných zariadeniach domu 82592/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku
parcelné číslo 346017 1
ako parcela registra „C'', druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený,
v podiele 82592/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 3460171
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na
•

ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
22,3 m2•
--. pre Pavla Pauloviča, a Lýdiu Paulovičovú, ,
obidvaja bytom: za cenu 42
272,23
(1 273 493,-Sk)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov I

V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .20 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 1 83/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .20 1 1
schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prevodu bytov na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcely KN registra „C" č. 3460171 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 1 01 0 m2 (LV 5091) , konkrétne:
č. 1 2 (1 - izbový byt) pre Dášu K u nkelovú,
a) byt
č. 3027/51 , 953 01 Zlaté Moravce
č. 39 (3 - izbový byt)
pre
b) byt
Daniel u Mcsárošovú,

Romana

Mesároša,

a

c) bvt č. 28 (3 - izbový byt) pre Pavl a Pauloviča, a Lýdiu
Paul ovičovú, .
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p re r o k o v al o

návrh na schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce - bytov na Ul. Tekovskej
v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra ,.C" č. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere
1 0 1 0 nl(LV 509 1 ), konkrétne:
a) byt č. 1 2 /D 1 1 na 1 . nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 5 1 , súpisné číslo
3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 5 1
v Zlatých Moravciach v celosti
(1 - izbový byt), + podiel
priestoru
na spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach domu 35375/3740077,+ spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcelné
číslo 346017 1 ako parcela registra „C', druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria
o výmere 1 O 1 O m2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, v
podiele 35375/3740077 k celku pozemku. Na pozemku parcelné číslo
3460/7 1
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2• k.ú. Zlaté Moravce,
na ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
9,55 m2•
-t
pre Dášu Kunkelovú, za cenu 1 6 € 497
968,60 Sk)
529,53
(
b) byt č. 39 /G2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 55, súpisné
celosti
číslo 3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 55 v Zlatých Moravciach v
(3 - izbový byt), + podiel
priestoru na spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach
domu 83092/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné
číslo 346017 1 ako parcela registra „C', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1 0 1 0 m2• k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, v podiele
83092/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 3460/71
druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 0 1 O m2, k.ú. Zlaté Moravce, na

ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
22,44 m2.
- pre
Romana
Mesároša,
a Danielu Mesárošovú, r.
3 1 506.85 00 € 949
za cenu
175.36-Sk)
C

c) byt č. 28 /CH2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 53,
súpisné číslo 3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach v
celosti
(3 - izbový byt), + podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a
spoločných zariadeniach domu 82592/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku
parcelné číslo 3460/7 1
ako parcela registra ,,C'', druh pozemku: zastavané plochy a
ná dvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený,
v podiele 82592/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 3460171
druh pozemku: zastavané plochy a ná dvoria o výmere 1 O 1 O m2, k.ú. Zlaté Moravce, na
ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
22,3 m2•
pre Pavla Pauloviča, na Lýdiu Paulovičovú, , obidvaja bytom: Zlaté Moravce za cenu 3 1
-t
372,23 €
(945osobitného
1 1 9,80 Sk)zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 9 9 1 Zb.
z dôvodu hodného
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov
s c h v a ľ u je

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod bytov
na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo
3027 na pozemku parcely KN registra „C" č. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria) o výmere 1 O 1 O m2 (LV 5091 ), konkrétne:
a) byt č. 1 2 /O 1 / na 1 . nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 5 1 , súpisné číslo
3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 5 1
v Zlatých Moravciach v celosti
( 1 - izbový byt), + podiel
priestoru
na spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach domu 35375/3740077,+ spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcelné
číslo 3460/71 ako parcela registra „C", druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria
o výmere 1 0 1 0 rn2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, v
podiele 35375/3740077 k celku pozemku. Na pozemku parcelné číslo
3460/71
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce,
na ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
9,55 m2•
-t
pre Dá šu Kunkelovú, za cenu 1 6 € 497
968,60 Sk)
529,53
(
b) byt č. 39 /G2/ na 2. nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 55, súpisné
číslo 3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 55 v Zlatých Moravciach v
celosti
(3 - izbový byt), + podiel
priestoru na spoločných
častiach
a spoločných
zariadeniach domu 83092/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelné
číslo 3460/7 1 ako parcela registra „C'', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený, v podiele

83092/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 3460/7 1
druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k.ú. Zlaté Moravce, na
ktorom je bytový dom postavený, Je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
22,44 m2•
Romana
Mesároša,
a Danielu Mesárošovú, r.
---+
pre
3 1 00 € 949
Moravce
za cenu
1 75,36-Sk)
506,85
C
c) byt č. 28 /CH2/ na 2 . nadzemnom podlaží bytového domu, vchod č. 53,
súpisné číslo 3027 na Tekovskej ulici, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach v
celosti
(3 - izbový byt), + podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a
spoločných zariadeniach domu 82592/3740077, + spoluvlastnícky podiel k pozemku
parcelné číslo 3460/7 1
ako parcela registra „C", druh pozemku: zastavané plochy a
ná dvoria o výmere 1 0 1 0 m2, k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom je bytový dom postavený,
v podiele 82592/3740077 k celku pozemku. Na pozemku
parcelné číslo 3460/7 1
n
á
dvoria
o
výmere
1
0
1
0
m2,
k.ú. Zlaté Moravce, na
druh pozemku: zastavané plochy a
ktorom je bytový dom postavený, je výmera pripadajúca k spoluvlastníckemu podielu
22,3 m2•
pre Pavla Pauloviča, na Lýdiu Paulovičovú, obidvaj a bytom: za cenu 3 1 372,23 € 1 1 9.80
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 9 9 1 Zb.
(945
Sk)
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- cenová zábezpeka pri výstavbe bytov
- užívatelia bytov

V Zlatých Moravciach dňa

l 0 . 1 1 .20 1 1
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

t�iJ+

Za správnosť: Ing
prednosta mestskéh
adu

�

„„ � „.„„.„
„ „.„„„„„„„.„ „„„„.
1° 11,).Q,(1.„„„„„„.

11ateriál spracoval:

„

�a správnosť:
)ňa:

.. „ ••

„

.•

••.

Uznesenie č. 184/2011
z l O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .201 1
Návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - časti parcely
KN registra „C", číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 4 050
m2), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce /Chyzerovce/ a je
zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným geodetom Martinom
Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 21.09.2011 :
- pozemok KN reg. „C" parcela č. 4714174 (druh pozemku: záhrada) o výmere J 18 m1
pre Jozefa Sýkoru, a manže
l ku Martu Sýkorovú,
- pozemok KN reg. „C" parcela č. 4714175 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m1
pre Annu Nociarovú, (4/6), Moniku Nociarovú, (1/6), Zuzanu Nociarovú, (1/6)

- pozemok KN reg. „C" parcela č. 4714176 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m2
pre Ing. Pavla KJimana a Melániu Kl imanovú,
z dôvodu hodného osobitného zretcl 'a podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom di1a
1 0. 1 1 .20 1 1
prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
- schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - časti parcel y KN registra
„C'·, číslo parcely 47 1411 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 4 050 m2), ktorá sa
nachádza v katastrál nom území mesta Zlaté Moravce /Chyzerovce/ a je zapísaná na LV č.
3453, odčlenené GP č. 77/20 1 1 vyhotoveným geodetom Martinom Holým, Moravecká 8, 951
93 Topoľčianky, I ČO : 37 324 683 dňa 2 1 .09.201 1 :
- pozemok KN reg. „C'' parcela č. 47 1 4/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 1 1 8 m2
pre Jozefa Sýkoru, a manželku Ma11u Sýkorovú,
- pozemok KN reg. „c· parcela č. 47 1 4/75 (druh pozemku: záhrnda) o výmere 1 1 8 m2
pre Annu Nociarovú,
(4/6), Moniku Nociarovú, (116), Zuzanu Nociarovú, (1/6)
- pozemok KN reg. „C" parcela č. 47 1 4/76 (druh pozemku: zálu·ada) o výmere 1 1 4 m2
pre Ing. Pavla Klimana a Melá niu Klimanovú,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sú priľahlé k pozemkom
vo vlastníctve žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov/
- uvedení žiadatelia o kúpu častí uvedeného mestského pozemku ho už vyše 20 rokov
udržujú a starajú sa 011

s c hva ľuje
s p ô s o b prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer previesť
časti pozemku - časti parcely KN registra ,,C", číslo parcely 47 1 4/ 1 (druh pozemku: záhrada;
celková výmera: 4 050 m2), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce
/Chyzerovce/ a j e zapísaná na L V č. 3453, odčlenené GP č. 77/20 1 1 vyhotoveným geodetom
Martinom Holým, Moravecká 8, 95 1 93 Topoľčianky, I ČO: 37 324 683 dňa 2 1 .09.20 1 1 :
- pozemok KN reg. „C" parcela č. 471 4/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 1 1 8 m2
pre Jozefa Sýkoru, a manželku Martu Sýkorovú,

- pozemok KN reg. „C" parcela č. 471 4/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 1 1 8 m2
pre Annu Nociarovú, (4/6), Moniku Nociarovú, (1/6), Zuzanu Nociarovú, (116)

- pozemok KN reg. „C" parcela č. 471 4/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 1 1 4 m2
pre Ing. Pavla Klimana a Melá niu Klimanovú,
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/ 1 991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sú priľahlé k pozemkom
vo vlastníctve žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov/
- uvedení žiadatelia o kúpu častí uvedeného mestského pozemku ho už vyše 20 rokov
udržuj ú a staraj ú sa oň

V Zlatých Moravciach d11a 1 0 . 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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prednosta mestské
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Uznesenie č. 185/20 1 1
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .201 1
Návrh na schválenie zámeru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - časť parcely
KN registra „C", číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
celková výmera 26 285 m2) vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), ktorá bude
po odčlenení GP č. 3 1 9/2011 zo dňa 24.1 0.20 11 /vyhotoveným geodetom Martinom
Svecom - Geodetická odborná kancel ária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO:
35 102 071 / predstavovať parcelu č.
887/36 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 291 m2•
- pre Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
prerokovalo

n á v r h na schvá lenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schvá lenie zá meru previesť majetok Mesta Zlaté Moravce - časť parcely
KN registra „C", číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a ná dvoria; celková
výmera 26 285 m2) vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453), ktorá bude po
odčlenení GP č. 3 1 9/20 1 1 zo dňa 24. 1 0.20 1 1 /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom GOK, Dlhovského
92, 95 1 93
Topoľčianky, IČO: 35 1 02 07 1 / predstavovať
parcelu č. 887/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 291 m2
--+
pre Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý j e susediaci s pozemkom
vo vlastníctve žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
s c h v a ľ uj e
s p ô s o b prevodu vlastníctva nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce - zámer
previesť majetok Mesta Zlaté Moravce --+ ča sť pa rcely KN re gistra „C ", čí slo parcely
887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a ná dvoria; celková výmera 26 285 m2) vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453), ktorá bude po odčlenení GP č. 3 1 9/20 1 1 zo
dňa 24. l 0.20 1 1 /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom Geodetická odborná
kancel
á ria,
Dlhovského 92, 95 1 93 Topoľčianky, IČO: 35 1 02 07 1 / predstavovať
parcelu č. 887/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 9 1 m2
- pre Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý je susediaci s pozemkom
vo vlastníctve žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa

V Zlatých Moravciach dňa

1 0. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 186/20 1 1
1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 l .201 1

Návrh na
schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie
prenájmu časti pozemku - parcely KN registra „C", č. parcely 1564/3 (druh: ostatná
plocha; celková výmera 4 572 m2; L V č. 3453) o výmere 18 m2 /areál mestského
amfiteátra v Zlatých Moravciach/ za účelom umiestnenia
klietok určených na
príležitostné využitie počas výstavy drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra
(VEĽK Ý MESTSKÝ PARK)
___.
pre
Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 73/B, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 1 0. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p r e r oko v a l o
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu
časti pozemku - parcely KN registra „C'', č. parcely 1 564/3 (druh: ostatná plocha; celková
výmera 4 572 m2; LV č. 3453) o výmere 1 8 m2 / za účelom umiestnenia betónovej garáže,
ktorá bude slúžiť na uschovanie kl ietok určených na príležitostné využitie počas výstavy
drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra - VEĽK Ý MESTSK Ý PARK/
___. pre
Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce, Hviezdoslavova
73/B, 953 O l Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
s c h v a ľ uj e
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájom
časti pozemku - parcely KN registra „C'', č. parcely 1 564/3 (druh: ostatná plocha; celková
výmera 4 572 m2; LV č. 3453) o výmere 1 8 m2 / za účelom umiestnenia betónovej garáže,
ktorá bude slúžiť na uschovanie klietok určených na príležitostné využitie počas výstavy
drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra - VEĽK Ý MESTSK Ý PARK/
/areál mestského amfiteátra v Zlatých Moravciach - za účelom umiestnenia plechovej
garáže, ktorá bude slúžiť na umiestnenie kl ietok určených na príležitostné použitie počas
výstavy drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra I
Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce, Hviezdoslavova
--+ pre
73/B, 953 0 1 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu I O
rokov za cenu 0,50 €/m2/rok
/pri výmere 1 8 m2 = 9,00 €/rok/.

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- nízka výmera pozemku
- uskJadnenie klietok určených na výstavu drobných zvierat /výstava je sprievodnou akciou
Zlatomoraveckého j armoku/
- údržba trávnatých plôch v areáli amfiteátra zo strany žiadateľa /nájomcu/

V Zlatých Moravciach d11a 1 0 . 1 1 .2 0 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. J ' J ric
prednosta mestského radu

Materiál spracoval:
Za správnosť:

Ona:
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Uznesenie č. 187/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 O. 1 1 .201 1
Návrh na
schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie
prenájmu častí pozemku - parcela KN registra „C", č. parcely 1 588/1 (druh: zastavané
plochy a nádvoria; celková výmera 3 292 m2; LV č. 3453) - pozemok, ktorý sa nachádza
za bytovým domom na Ul. 1. Mája 10,12,1 4 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú
umiestnené garáže /bez pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov pre nasledovných
žiadatel'ov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 0. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p r e r o ko v a l o
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu
častí pozemku - parcela KN registra „C", č. parcely 1 588/1 (druh: zastavané plochy a
nádvoria; celková výmera 3 292 m2; LV č. 3453) - pozemok, ktorý sa nachádza za bytovým
domom na Ul. 1 . Mája 1 O, 1 2, 1 4 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáže /bez
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, pre nasledovných žiadateľov:
parcely
výmere
časť 1 5 8811 o 20 m2 /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 1 / pre Jána Štifta,
časť 1 5 88/1 o 1 9 m2 pod jestvujúcou garážou č. 7/ pre Miroslava Mráza, , a
manželku Janu Mrázovú,
parcely
výmere
/pozemok
časť 1 5 881 1 o 1 6 m2 pod jestvujúcou garážou č. 2/ pre František Bľízu, , nar.
a manželku Máriu Brízovú, časť 1 5 8811 o 1 3 m2 /pozemok pod jestvuj úcou
garážou č. 8/ pre Máriu Holečkovú, 1 1 251 1 2 , 953 0 1 Zlaté Moravce,
parcely
/pozemok
výmere

parcely

výmere

časť 1 5 88/1 o 20 m2 pod jestvujúcou garážou č. 3/ pre Ing. Miroslava Furku,
a manželku Ruženu Furkovú, ,
výmere
/pozemok
parcely

časť 1 5 88/1 o 1 6 m2 pod jestvujúcou garážou č. 9/ pre Etelu Košútovú,
parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/1 o 2 1 m2 pod jestvujúcou garážou č. 4/ pre Vi eru Galovičovú,
parcely

výmere

/pozemok

časťparcely 1 588/ 1 o výmere 1 8 m2 /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 5/

pre Helenu Danišovú,
časť 1 5 8 8 / 1 o 1 8 m2 pod j estvujúcou garážou č. 1 1 / pre Oľgu Čel kovú,
parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/1 o 24 m2 pod jestvujúcou garážou č. 6/ pre Má riu Bačíkovú, a
manžela Jána Bačíka,
parcely
výmere
/pozemok
časť 1 5 88/1 o 1 6 m2 pod jestvujúcou gará žou č. 1 2 / pre Bc. Dušana Kóňu, a
manželku PaedDr. Evu Kóňovú,
parcely
/pozemok
výmere

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 381 1 99 1
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov za cenu 0,50 €/m2/rok
-s
výhradami
/na dobu určitú do doby schválenia VZN o parkovaní v MsZ a nadobudnutia účinnosti
tohto VZN - kúpa parkovacích miest pred bytovým domom/
za cenu 0,50 €/ 1112/rok ._ prenájom pozemku pod garážou vo vlastníctve nájomcu
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa nachádzajú pod garážami /bez
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sú maji teľmi bytov a majú trvalý pobyt
na uvedenej adrese - Ul. 1 . mája 1 1 251 1 0, 1 2, 1 4 v Zlatých Moravciach, prípadne iba
majiteľmi bytov/
s c h v a ľ uj e

315 väčšinou \'Šetkých poslancov prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájom
častí pozemku - parcela KN registra „C'', č. parcely 1 588/l (druh: zastavané plochy a
nádvoria; celková výmera 3 292 m2; LV č. 3453) - pozemok, ktorý sa nachádza za bytovým
domom na Ul. 1 . Mája 1 0, 1 2, 1 4 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáže /bez
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, pre nasledovných žiadateľov:
parcely
výmere
/pozemok
časť 1 5 8811 o 20 m2 pod jestvujúcou garážou č. 1 / pre Já na Štifta, b
časť 1 5 88/1 o 1 9 m2 /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 7/ pre Miroslava
Mráza,
, a manželku Janu
Mrázovú,
parcely
výmere
časť 1 5 88/1 o 1 6 m2 pod jestvujúcou garážou č. 2/ pre František Brízu, , a
manželku Máriu Bľízovú, časť 1 5 8811 o 1 3 m2 pod jestvujúcou garážou č. 8/
pre Má riu I I olečkovú,
parcelv
výmere
/pozemok

parcely

výmere

/pozemok

parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/l o 20 m2 pod je stvujúcou garážou č. 3/pre Ing. Miroslava Furku,
a manželku Ruženu Furkovú,

časť 1 5 88/1 o 1 6 m2 pod jestvujúcou garážou č. 91 pre Etelu Košútovú,
výmere
/pozemok
parcely
časť 1 5 88/1 o 2 1 m2 pod jestvujúcou garážou č. 4/ pre Vieru Galovičovú,
parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/1 o 1 8 m2 pod jestvujúcou garážou č. 5/ pre Helenu Daníšovú,
parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/1 o 1 8 m2 pod jestvujúcou garážou č. 1 1 / pre Oľgu Čelkovú,
parcely

výmere

/pozemok

časť 1 5 88/1 o 24 m2 pod jestvuj ú cou garážou č. 6/ pre Má riu Bačíkovú, a
manžela Jána Bačíka,
parcely
výmere
/pozemok
časť 1 5 88/l o 1 6 m2 /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 1 2 / pre Bc. Dušana
Kóňu,
Moravce, a manželku PaedDr. Evu Kóňovú,
parcely
výmere

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 38/ 1 99 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 1 O rokov
za cenu 0,50 €/m2/rok
�s
výhradami
/na dobu určitú do doby schválenia VZN o parkovaní v MsZ a nadobudnutia účinnosti
tohto VZN - kúpa parkovacích miest pred bytovým domom/
za cenu 0,50 €/ m2/rok � prenájom pozemku pod garážou vo vlastníctve nájomcu
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa nachádzaj ú pod garážarni /bez
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sú maj iteľmi bytov a majú trvalý pobyt
na uvedenej adrese - Ul. 1 . mája 1 1 25/1 0, 1 2, 1 4 v Zlatých Moravciach, prípadne iba
majiteľmi bytov/
V Zlatých Moravciach dňa 1 0 . 1 1 .20 1 l

:P---�
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. J '
prednosta me ts
Matenál spracoval.

Za správnosť:
Dňa:

„„„.„.„„

„

�

„ „ .•„ „ „ „ .

..„ .

..

„.„„

„.

1.Q .1.1..�Y..:..1..„.
.

Uznesenie č. 1 89/20 1 1
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa l O. 1 1 .201 1
Informácia o zmene sekretárov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O.zasadnutí MZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
prerokovalo

informáciu o zmene sekretára v Komisii strategického plánovania a eurofondov, kde Bc.
Helenu Levickú nahrádza Ing. Miroslav Košút.
berie na vedomie

informáciu o zmene sekretára v Komisii strategického plánovania a eurofondov, kde Bc.
Helenu Levickú nahrádza Ing. Miroslav Košút.

V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Za správnosť: Ing.
prednosta
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Materr<'l! spracoval. .

Za správnosť: ..
Dňa:
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Uznesenie č. 190/2011
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .20 1 1

Informácia o organizačnej zmene oa Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O.zasadnutí MZ konanom dňa
1 0 . 1 1 .20 1 1
prerokovalo

informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
b e r i e na v e do m i e

informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .2 0 1 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Za správnosť: Ing.
prednosta me t

radu

Matenal spracoval.
Za správnosť:

Dňa: .

.„„„

.„„. „.„„„

A

„.

.

10„„.

„

„„„.

„.„„„.„„„„„„„ „

_1.Q..f.�.J.?..tL.

Uznesenie č. 1 91/201 1
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .201 1
Informácia o transformácií Mestských podnikov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O.zasadnutí MZ konanom dt'ía
1 0. 1 1 .20 1 1
prerokovalo

informáciu o transformácií Mestských podnikov

b e rie na vedomie

informáciu o transformácií Mestských podnikov

V Zlatých Moravciach dňa 1 0. 1 1 .2 0 1 1
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Ing. Peter Lednár, CSc.
mátor mes
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Za správnosť: Jng.
prednosta mestského úradu

Material spracovaL
Za správnosť:
Dňa:
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Uznesenie č. 192/2011
z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravcjach
konaného dňa 1 0 . 1 1 .201 1
Novela štatútu Tekovských novín a zloženia redakčnej rady.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O.zasadnutí MZ konanom dňa
1 0. 1 1 .201 1
p r e ro ko v a lo

návrh na prípravu nového štatútu Tekovských novín a zloženia redakčnej rady a
u k l a dá

Mestskému úradu úlohu pripraviť novelu štatútu Tekovských novín s návrhom nového
zloženia redakčnej rady, a tieto predložjť k schváleniu na najbližšie zasadnutie MsZ.

V Zlatých Moravciach dňa 1 0 . 1 1 .201 1

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

A.

Za správnosť: Ing. Ján
prednosta mestsk

z

Uznesenie č. 1 88/20 1 1
1 0. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 0. 1 1 .20 1 1

Poslanecký návrh zakladatel'skej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca
o.o. a štatút Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca o.o.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 0. zasadnutí MsZ konanom dňa
1 0. 1 1 .20 1 1
prerokovalo

na základe poslaneckého návrhu zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa
Korca n.o. a štatút Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.
s ch v a ľ uj e

na základe poslaneckého návrhu zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa
Korca n.o. a štatút Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.

V Zlatých Moravciach,

1 0. 1 1 .20 1 1
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosť: Ing. Ján Jamrich
prednosta mestského úradu

'
Mesto Zlaté Moravce
Mcstsk�· úrad, U l. 1 . mája 2, 953 OJ

Zlaté J\lo ra\Ce

Primátor mesta /late \lor::l\ Cc Ing. Peter Lednár. CSc. ' : u7i,·a prá\O podľa s 1 3 ods
d1kona č. 369 l 99íl lh. o ohecnom ;riadení ' 1.ncní ncsl..oršich predpiSO\
u7nesenie \kstsl..ého Lastupiter�m·a ' /lat)ch '.'\ lora,ciach č. 1 88 '20 1 1

a

6

nepodpisuje

zo d11a 1 0. 1 1 .20 1 1

' zá"onom stano' enej lcho1c. čím

poza tavuje vj"kon uznesenia Me t kéh o za tupiteľ t\'a " Zla�·ch :\1o raniach

č. 1 88/20 1 1 z 1 O.

za · a d n u t i a M c t kého za t u piteľstva v Zla�·ch !\l ora\'ciach konaného

dňa 1 0. 1 1 .2 0 1 1 ,

"tor: m mestsl..é zastupiteľst' o sch' al ilo na základe poslanecl.. é ho ná' rhu
l istinu \1estskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.

1akladateľskú

a štatút \ícstskej nemocnice pro f.

Dr. Rudolfa Korca n.o.
a to z dô' odu. 2e a d o m nieYa, že toto uzne enie odporuje zákonu a že je pre mesto Zlaté
Mora' ce zjavne ncv�· h o d n é , a to na Láklade nasledo' ného.

Podľa

§27

zakona č. 2 1 3 1 997

Z.

z.

Č len sprá\ nej rady. riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmie
a) \ O vlastnom mene ani na ' lastn) účet u1m ierať obchod}. ktoré sú' isia s činnosľou
neziskovej organizácie,
b ) sprostredkú,·aľ pre iné osoby obchod} nezisko' ej organizácie.
Nakoll.o za členku sprá,·nej rad} bola Mestsk) m zastupiteľsn·om Z\ olená Pharm. Dr.
l v ona Vicianová, ktorá ' o Yiastnom mene podniká v rovnakom predmetne ako uYádza
schválená listina pre novo\'Zniknutú neziskovú organizáciu. j e uznesenie. ktorého činnosť
týmto pozastavuj em v rozpore so zákonom.
Ro\'11ako možno mať pochybnosti o zvolení MUDr. Pa\. ela D"onča a Tng. Man)
Eckhardto,ej .
Taktiež

predmetná

schválená

zakladateľská

listina

je

z hľadiska

zákorn1)·ch

požiadaviek nezrozumiteľná a neurčitá a preto v rozpore so zákonom.
Okrem toho ako vyplynulo z výpočtov prezentovaných na poslednom mestskom
zastupiteľstve

navrhnutá

nezisková

organizácia

by

od

svoj ho

počiatku

vytYárala

v podnikateľskej časti stratu. čo b) zákonite viedlo k exekúciám na mestskom majetku
a k likvidácií nemocnice. t--l ožno preto konštatovať. že zriadenie navrhnutej neziskovej
organizácie b� bolo pre mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné.
Vzhľadom na uvedené som sa rozhodol tak ako je uvedené \'O ' )Toku tohto rozhodnutia.
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Ing. Peter Lednár. CSc.
P1imátor mesta
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Uznesenie č. 320/2012
zo 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.06.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka, za členov: p. poslanca Ing.
Jozefa Škvareninu a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 321/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 246/2012-MsZ
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. a Technickým
službám mesta m.p.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
úpravu rozpočtu MSKaŠ a TSm
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu a Technických služieb mesta presunom
finančných prostriedkov na prevádzku zimného štadióna vo výške 55.000 € z príspevku
zriaďovateľa
2. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne:
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
PR 10.4. FK 08.1.0 640 Rekreačné a športové služby
- 55 000 €
PR 10.4. FK 05.1.0 640 Nakladanie s odpadmi – príspevok TsM
+ 55 000 €
Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:
PR 10.1.1. FK 08.1.0 720 Kapitálový transfer SŠZ –
- 3 000 €
PR 10.4. FK 05.1.0 720 Kapitálový transfer TsM
+ 3 000 €

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 322/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 262/2012-MsZ
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko za rok 2011
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestské
kultúrne stredisko
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestské
kultúrne stredisko
d) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011
e) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Správa
športových zariadení
f) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Správa
športových zariadení
berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestské
kultúrne stredisko
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Správa
športových zariadení
schvaľuje
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2011
s výhradami
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
za rok 2011 nasledovne:
- zisk z hlavnej činnosti po zdanení vo výške 1.143,58 € nasledovne:
- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 114,36 €
- 90% vo výške 1.029,22 € použiť na údržbu priestorov MsKS
c) hospodárenie príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011
bez výhrad
d) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Správa športových
zariadení za rok 2011 nasledovne:
- zisk z hlavnej činnosti vo výške 144 € nasledovne:
- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 14,40 €
- 90% vo výške 129,60 € použiť na údržbu priestorov MsKS

ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): 20.9.2012
K: MsZ

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 323/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 259/2012-MsZ
Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Technické
služby mesta
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické
služby mesta
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické
služby mesta
schvaľuje
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011 s výhradami
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta za
rok 2011 nasledovne:
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 245.773 € vysporiadať z rezervného fondu vo výške
149.086 €, zvyšok straty vo výške 96.687 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu
- stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 51.056 € vysporiadať z rezevného fondu
v plnej výške 51.056 €.
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): 20.9.2012
K: MsZ

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 324/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 258/2012-MsZ
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta za rok 2011
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky
Záhradnícke služby mesta
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Záhradnícke
služby mesta
schvaľuje
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta za rok 2011
s výhradami
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta
za rok 2011 nasledovne:
- 100% zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 66 €, po zdanení 65,31 € prideliť do
rezervného fondu
- 100 % zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2.399 €, po zdanení 1.736,33€
prideliť do rezervného fondu
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): 20.9.2012
K: MsZ
Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 325/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 260/2012-MsZ
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 s výhradami
b) usporiadanie výsledku hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 nasledovne:
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 70.600,83 € vysporiadať takto: 502,91 € vykryť
zo zisku z podnikateľskej činnosti, zostatok straty vo výške 70 097,92 € zaúčtovať
ako neuhradenú stratu
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 558,79 € rozdeliť nasledovne:
10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 55,88 € a 90% zo zisku
použiť na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 502,91 €.
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): 20.9.2012
K: MsZ

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 326/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 261/2012-MsZ
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie službyt
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Službyt
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Službyt
schvaľuje
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 s výhradami
b) usporiadanie organizácie Službyt za rok 2011 nasledovne:
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.214,65 € rozdeliť nasledovne:
10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 1.121,46 €
90% zo zisku na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 10.093,19 €,
- zostatok straty z hlavnej činnosti vo výške 2.074,18 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): 20.9.2012
K: MsZ

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 327/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 247/2012-MsZ
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
b) návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta za rok 2011
c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2011
d) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
za rok 2011
berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011
b) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
za rok 2011
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 bez výhrad
b) vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta vo výške 142.199 € nasledovne:
podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené
finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu
EÚ, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 39.069 €, konkrétne:
 bežné výdavky pre MŠ Žitavské nábrežie vo výške 15.000 €,
 bežné výdavky pre MŠ Kalinčiakova vo výške 15.000 €,
 bežné výdavky pre Komunitnú sociálnu prácu vo výške 2.000 €,
 bežné výdavky pre Dom opatrovateľskej služby vo výške 6.433 €,
 bežné výdavky pre ZŠ na dopravné žiakov vo výške 636 €.
c) rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu mesta vo výške 103.130 € sa vykoná takto:
 do rezervného fondu sa prideľuje 30.939 €,
 do fondu rozvoja bývania sa prideľuje 72.191 €.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 328/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 250/2012-MsZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových
pravidlách mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových
pravidlách mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách
mesta Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 329/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 263/2012-MsZ
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 2/2012
b) návrh na zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 3/2012
c) návrh na použitie Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
a) zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením
č. 2/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu
b) zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č.
3/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu
c) použite Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce vo výške 9.500,00 € na úhradu
tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 6,8,10
v Zlatých Moravciach
ukladá
štatutárom príspevkových organizácii mesta spracovať rozpočet organizácie na rok 2012
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a predložiť prednostovi MsÚ a predsedovi
finančnej komisie
termín: 31.7.2012

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 330/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 264/2012-MsZ
Návrh na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na prefinancovanie investičných akcií mesta z úverových zdrojov
schvaľuje
a) realizáciu investičných akcií, ktoré tvoria prílohu uznesenia podľa určených priorít MsZ,
ktoré budú prerokované a schválené 20.09.2012
b) prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 1 000 000.€
určuje
šesťčlennú komisiu na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru v zložení: Mgr. Milan Galaba,
Mgr. Pavel Šepták, Ing. Viliam Rumanko , Ing. Jozef Škvarenina, PaedDr. Ľubomír Martinka,
MBA a Ing. Iveta Szobiová
ukladá
primátorovi mesta v zmysle prijatých záverov komisie vypísať výzvy bankovým subjektom
na predloženie podmienok poskytnutia úveru

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 331/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 265/2012-MsZ
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
a) návrh na zrušenie uznesenia č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008
b) návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení
c) návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy
výmenníkovej stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu
ruší
uznesenie č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008
schvaľuje
1. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na vybudované
energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených
s rekonštrukciou budovy výmenníkovej stanice č. 3 na Duklianskej ul., parc. č. reg. C
1364/1 na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu zo strany mesta
2. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy výmenníkovej
stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu
3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne:
Úprava v príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
312005- Transfer v rámci verejnej správy z FNM SR
+ 17.020,88 €
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
06.2.0 717002- Rekonštrukcia a modernizácia
+ 17.020,88 €

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 332/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 249/2012-MsZ
Informácia o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania
berie na vedomie
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 333/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 267/2012-MsZ
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté
Moravce
schvaľuje
opatrenia na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté Moravce, konkrétne:
1. opatrenie bez výhrad
2. opatrenie bez výhrad
3. opatrenie bez výhrad

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 334/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 266/2012-MsZ
Informatívna správa o návrhu jednotlivých nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok
a majetok, pri ktorom náklady na opravu prevyšujú výnosy z prenájmu
a následnom návrhu spôsobu nakladania s týmto majetkom.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Informatívnu správu o návrhu jednotlivých nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok a majetok,
pri ktorom náklady na opravu prevyšujú výnosy z prenájmu a následnom návrhu
spôsobu nakladania s týmto majetkom
berie na vedomie
Informatívnu správu o návrhu jednotlivých nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok a majetok,
pri ktorom náklady na opravu prevyšujú výnosy z prenájmu a následnom návrhu
spôsobu nakladania s týmto majetkom

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 335/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 232/2012-MsZ
Návrh dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
schvaľuje
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 336/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 233/2012-MsZ
Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie
nízkorozpočtových projektov:
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci
informovania mládeže.
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie
nízkorozpočtových projektov:
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci informovania
mládeže.
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce.
schvaľuje
a) V prípade úspešností žiadostí oboch projektov, ich realizáciu v roku 2012.
b) Spolufinancovanie projektov z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, nasledovne:
1. Projekt: Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci
informovania mládeže, vo výške 133,18 EUR
2. Projekt: Zriadenie rómskej občianskej
hliadky v meste Zlaté Moravce, vo výške 264,55 EUR.
V prípade úspešnosti projektu financovanie mzdových výdavkov dvoch pracovníkov rómskej
občianskej hliadky, na polovičný pracovný úväzok: Mesačná hrubá mzda 200 EUR/1
pracovník (práca na dohodu) v roku 2012. V rámci rozpočtu roku 2012 budú peňažné zdroje
čerpané zo zdrojov, ktoré boli plánované na projekt protipovodňových opatrení, par. 50J,
ktorý nebol v roku 2012 realizovaný.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 337/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 234/2012-MsZ
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolu financovanie projektu ZŠ Pribinova
1, Zlaté Moravce z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
žiadosť Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce o nenávratný finančný príspevok na
spolu financovanie projektu z rozpočtu mesta na rekonštrukciu športových plôch pri základnej
škole
schvaľuje
spolufinancovanie projektu Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce z rozpočtu mesta
podľa predloženého návrhu.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 338/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 235/2012-MsZ
Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby
a zväzy z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy
z rozpočtu mesta
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska vo výške 500,00 EUR.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu
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Uznesenie č. 343/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 240/2012-MsZ
Návrh na schválenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na
základe zámennej zmluvy uzatvorenej podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV č. 3453) – časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 464/1 (druh
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere približne 300 m², ktorý sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach

za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (LV č.
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor a manželka Jana Fintorová, r. Gábrišová, Robotnícka
47A, 953 01 Zlaté Moravce - časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/1
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²) o výmere približne
202 m² a časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/2 (druh pozemku:
záhrada; celková výmera: 962 m²) o výmere približne 98 m², ktoré sa nachádzajú v k. ú.
Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na
základe zámennej zmluvy uzatvorenej podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV č. 3453)– časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 464/1 (druh pozemku:
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere približne 300 m², ktorý sa nachádza
v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach

za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (LV č.
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor a manželka Jana Fintorová, r. Gábrišová, Robotnícka
47A, 953 01 Zlaté Moravce - časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/1
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²) o výmere približne
202 m² a časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/2 (druh pozemku:
záhrada; celková výmera: 962 m²) o výmere približne 98 m², ktoré sa nachádzajú v k. ú.
Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
 mesto Zlaté Moravce zámenou získa pozemok, ktorý môže v budúcnosti využiť na
rozšírenie komunikácie - na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle
STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup
občanom mesta skracujúcim si cestu pešo na Tekovskú ulicu

schvaľuje
zámer zámeny nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe zámennej zmluvy
uzatvorenej podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV č. 3453) – časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 464/1 (druh pozemku:
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere približne 300 m², ktorý sa nachádza
v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach

za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (LV č.
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor a manželka Jana Fintorová, r. Gábrišová, Robotnícka
47A, 953 01 Zlaté Moravce
časť pozemku parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²) o výmere približne 202 m² a časť pozemku
parcely KN registra „C“, parcelné číslo 469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962
m²) o výmere približne 98 m², ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Ul.
Robotníckej v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
 mesto Zlaté Moravce zámenou získa pozemok, ktorý môže v budúcnosti využiť na
rozšírenie komunikácie - na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle
STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup
občanom mesta skracujúcim si cestu pešo na Tekovskú ulicu

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uzneseniedčgd688„,E“,d
zo(,R„(zasadnutia(Mestského(zastupiteľstva(v(Zlatých(Moravciach(
konaného(dňa(:/„R„:“,:(
–––––––––––K–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––d
matgdčgd,8“„,E“,KMsZd
Návrhd nad schválenied zámerud prevodud majetkud mestad Zlatéd Moravced 7LVd čgd :8“²)d –d
spôsobud prevodud pozemkud parcelyd KNd registrad „E“yd čgd parcelyd 8ýúd 7druhd pozemkuíd
zastavanéd plochyd adnádvoria)d od výmered “²úd m²yd ktorýd sad nachádzad vdkgd úgd Zlatéd
Moravced
nad Ulgd Robotníckejd vd Zlatýchd Moravciachd „smeromd kdskleníkomd
Záhradníckychdslužieb„d
pred Vojtechad Fintorayd rodgd Fintorayd nargd ,RgE:g“R:úd admanželkud Janud Fintorovúyd
rodgdGábrišovúydnargdE²gEúg“Rý:ydbytomíd Robotníckad8²„AydR:6dE“d ZlatédMoravced
zd dôvodudhodnéhodosobitnéhod zreteľad podľad §dRadodsgd úd písmgd e)dzákonadčgd“6ú„“RR“d
Zbgd odmajetkud obcíd vd znenídneskoršíchdpredpisovd
Mestské(zastupiteľstvo(v(Zlatých(Moravciach(
p(r(e(r(o(k(o(v(a(l(o(
návrh( na(schválenie( zámeru( prevodu(majetku(mesta(Zlaté(Moravce(ôLV(č„(Uú,íb(–( spôsobu(
prevodu(pozemku(parcely(KN(registra(„I“N(č„(parcely( úR/ ôdruh(pozemkuF( zastavané(plochy(
a(nádvoriab( o( výmere( ,í/( m²N( ktorý( sa( nachádza( v(k„( ú„( Zlaté( Moravce( na( Ul„(
Robotníckej( v( Zlatých( Moravciach( Esmerom( k(skleníkom( Záhradníckych( služiebE( pre(
Vojtecha(PintoraN(rod„(PintoraN(nar„(:ž„“U„,žU/( a(manželku(Janu(PintorovúN(rod„(SábrišovúN(
nar„(“í„“/„,žRUN(bytomF( Robotnícka(úíE§N(žU²(“,( Zlaté(Moravce(
z( dôvodu(hodného(osobitného( zreteľa( podľa( §(ža(ods„( /( písm„( eb(zákona(č„(,²/E,žž,(Zb„(
o(majetku( obcí( v( znení(neskorších(predpisov(
Côvodom( hodným( osobitného( zreteľa(je(F(
Jedná( sa( o(pozemok( susediaci( ôfunkčne( prislúchajúcib( s(pozemkom( vo( vlastníctve(
žiadateľov(Es(pozemkom(parcely(KN(registra(„f“N(č„(parcely(úRžE:EN(ktorý(užíval(viac(
ako(ú“(rokov(starý(otec(Jany(Pintorovej(
s(c(h(v(a(ľ u(j(e(
zámer( prevodu( majetku( mesta( Zlaté( Moravce( ôLV( č„( Uú,íb( –( spôsobu( prevodu( pozemku(
parcely(KN(registra(„I“N(č„(parcely( úR/ ôdruh(pozemkuF( zastavané(plochy(a(nádvoriab( o(
výmere( ,í/(m²N( ktorý( sa(nachádza(v(k„(ú„(Zlaté(Moravce( na(Ul„( Robotníckej( v(Zlatých(
Moravciach(Esmerom( k(skleníkom(Záhradníckych(služiebE(
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Zlaté(MoravceN(:/„R„:“,:(

Ing„(Peter(LednárN(fSc„N(v„r„(
primátor(mesta(

PaedCr„(Ľubomír(MartinkaN(MD§N(v„r„(
prednosta(úradu(

Uznesenie č. 345/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 242/2012-MsZ
Návrh na schválenie zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –
spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 2 215 m²) o výmere cca 24 m², ktorý sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Janka Matúšku v Zlatých Moravciach pre
Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar.
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) – spôsobu
prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh pozemku:
ostatné plochy; celková výmera: 2 215 m²) o výmere cca 24 m², ktorý sa nachádza v k. ú.
Zlaté Moravce na Ul. Janka Matúšku v Zlatých Moravciach
pre Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar.
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť pozemku si žiadatelia provizórne
oplotili, nachádza sa nej plynomer a elektromer ; vybudované oplotenie je súbežné
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu.
schvaľuje
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) – spôsob prevodu časti pozemku
parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 (druh pozemku: ostatné plochy; celková
výmera: 2 215 m²) o výmere cca 24 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul.
Janka Matúšku v Zlatých Moravciach
pre Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar.
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť pozemku si žiadatelia provizórne
oplotili, nachádza sa nej plynomer a elektromer ; vybudované oplotenie je súbežné
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu.
Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 346/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 243/2012-MsZ
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011 z 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011
/Návrh na
schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)
schválenie prenájmu častí pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh:
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 3 292 m² - pozemok, ktorý sa nachádza za
bytovým domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené
garáže /bez pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov./
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011 z 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011
r u š í
uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011 z 10.
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011

zasadnutia

Mestského

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu
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Ingj(Peter(LednárU(CScjU(vjrj(
primátor(mesta(

PaedDrj(Ľubomír(MartinkaU(MABU(vjrj(
prednosta(úradu(

Uznesenie č. 348/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 245/2012-MsZ
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) - schválenie
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy
na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria/ → pre obchodnú spoločnosť Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel:
Sa, Vložka č. 803/S /Pošta Zlaté Moravce 5 – Prílepy/ z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) - schválenie
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria/ → pre obchodnú spoločnosť Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.
803/S /Pošta Zlaté Moravce 5 – Prílepy/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
dobu 5 rokov od 01.07.2012 do 30.06.2017 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011
→ 1,00 €/rok
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, na
zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia tejto
mestskej časti
/uvedená prevádzka je pre jej prevádzkovateľa dlhodobo
stratová/

pri schválení prenájmu za 1 €/rok, prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie na
nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby prevádzky
„Pošty“
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria/ → pre obchodnú spoločnosť Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.
803/S /Pošta Zlaté Moravce 5 – Prílepy/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
dobu 5 rokov od 01.07.2012 do 30.06.2017 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady

hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011
→ 1,00 €/rok
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, na
zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia tejto
mestskej časti
/uvedená prevádzka je pre jej prevádzkovateľa dlhodobo
stratová/

pri schválení prenájmu za 1 €/rok, prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie na
nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby prevádzky
„Pošty“
Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenieoč„oý²8C:“,:o
zo(:ž,(zasadnutia(Mestského(zastupiteľstva(v(Zlatých(Moravciach(
konaného(dňa(9I,ž,93:9(
–––––––––––g–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––o

mat„oč„o:úúC:“,:gMsZo
Návrhonaoschválenieoprevoduonehnuteľnostiovoovlastníctveomestao Zlatéo Moravceo7LVoč„o
ú²,žo)o→ pozemkuo parcelyo KNo registrao „C“oKo č„oparcelyo :²úžCýýo 7druhopozemkuIo
zastavanéo plochyo aonádvoria)o oo výmereo ,8o m²Ko ktorýo sao nachádzao vo k„o ú„o Zlatéo
MoravceKo NábrežieozaoMajeromo vo ZlatýchoMoravciachKonao ktoromo sao nachádzao
budovao garážeo soo súpisnýmo číslomo :jú“o voo vlastníctveo žiadateľovo 7LVoč„o
úý,ý)o preo Ing„o Ľubomírao CandrákaKo rod„o CandrákaKo nar„o ,,„j„,8ú,o aomanželkuo Evuo
CandrákovúKorod„oNovákovúKonar„ob„8„,8ú:KoobajaobytomIoHviezdoslavovao,žý:C²Ko8úýo“,o
Zlatéo MoravceKo spôsobomo podľao §o 8ao ods„o jo písm„o b)o zákonao č„o ,ýjC,88,o Zb„o
oomajetkuo obcío voznenío neskoršícho predpisovo → prevodo pozemkuo zastavanéhoo stavbouo
voo vlastníctveo nadobúdateľao vrátaneo priľahlejo plochyKo ktoráo svojímo umiestnenímo ao
využitímo tvorío neoddeliteľnýo celoko soo stavbouo
Mestské(zastupiteľstvo(v(Zlatých(Moravciach(
p(r(e(r(o(k(o(v(a(l(o(
návrh( na( schválenie( prevodu( nehnuteľnosti( vo( vlastníctve( mesta( Zlaté( Moravce( KLV( č,(
bú:j(N go schválenie( prevodu pozemku( parcely( KN( registra( „C“(C( č,(parcely( 9úbj/²²(
Kdruh(pozemkuH(zastavané(plochy( a(nádvoriaN( o( výmere( :E(m²C( ktorý(sa(nachádza( v( k,(ú,(
Zlaté(MoravceC( v(lokalite( Nábrežie(za(Majerom( v( Zlatých(Moravciach(/na( ktorom( sa(
nachádza( budova( garáže( so(súpisným(číslom( 9Ib3( vo( vlastníctve( žiadateľov(KLV(č,(
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spôsobom( podľa( §( Ea( ods,( I( písm,( bN( zákona( č,( :²I/:EE:( Zb,( o(majetku( obcí( v(znení(
neskorších( predpisov( → prevod( pozemku( zastavaného( stavbou( vo( vlastníctve( nadobúdateľa(
vrátane(priľahlej(plochyC(ktorá(svojím( umiestnením( a( využitím( tvorí( neoddeliteľný(
celok( so( stavbou( za( cenu( IC²3( €/m9( C(s(podmienkouC(že(v(prípade(ak(do(ž3(dní(od(

schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca
účinnosť.
Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

UzneseniedčCd9ú,“ý,:ýd
zom3b“mzasadnutiamMestskéhomzastupiteľstvamvmZlatýchmMoravciachm
konanéhomdňam:j“b“:/3:m
–––––––––––„–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––d
matCdčCdýú²“ý,:ý„MsZd
Návrhdnadschváleniedprevodudnehnuteľnostidvodvlastníctvedmestad Zlatéd Moravced)LVdčCd
ú²:žd kd → schválenied prevodud pozemkud parcelyd KNd registrad „C“d gd čCd parcelyd
ý²úž“9²d )druhd pozemkuEd zastavanéd plochyd adnádvoriakd od výmered :8d m²gd ktorýd sad
nachádzad vd kCdúCd Zlatéd Moravcegd Nábrežied zadMajeromd vd Zlatýchd Moravciachgd nad
ktoromd sad nachádzad budovad garážed sodsúpisnýmdčíslomd ýj²jd vod vlastníctved
žiadateľkyd )LVd čCd žžž:kd pred Evud Juríkovúgd rodCd Behúlovúgd narCd :žC,bC:8bbgd bytomEd
Hviezdoslavovad:ž88“9ýgd8ú9d,:dZlatédMoravcegd spôsobomd podľad §d8adodsCdjdpísmCdbkd
zákonadčCd:9j“:88:dZbCdodmajetkudobcídvdznenídneskoršíchdpredpisovd→ prevoddpozemkud
zastavanéhodstavboudvodvlastníctvednadobúdateľadvrátanedpriľahlejdplochygdktorádsvojímd
umiestnenímd ad využitímd tvoríd neoddeliteľnýd celokd sod stavboud
MestskémzastupiteľstvomvmZlatýchmMoravciachm
pmrmemrmomkmomvmamlmom
Návrhm nam schváleniem prevodumnehnuteľnostimvomvlastníctvemmestam Zlatém Moravcem-LVmč“m
ú²3žmymCm schváleniem prevodumpozemkum parcelym KNm registram „S“m„m č“mparcelym :²úž,9²m
-druhmpozemkuJmzastavanémplochym amnádvoriaym om výmerem 3Emm²„m ktorýmsamnachádzam vm k“mú“m
ZlatémMoravce„m vmlokalitem NábrežiemzamMajeromm vm ZlatýchmMoravciachm ,nam ktoromm sam
nachádzam budovam garážem somsúpisnýmmčíslomm :j²jm vom vlastníctvem žiadateľkym-LVmč“m
žžž3y,m premAvumJuríkovú„mrod“mPehúlovú„mnar“m3ž“/b“3Ebb„mbytomJmHviezdoslavovam3žEE,9:„m
Eú9m /3m Zlatém Moravcem spôsobomm podľam §m Eam ods“m jm písm“m bym zákonam č“m 39j,3EE3m Zb“m
ommajetkum obcím vmznením neskoršíchm predpisovm → prevodm pozemkum zastavanéhom stavboum vom
vlastníctvemnadobúdateľamvrátanempriľahlejmplochy„mktorámsvojímm umiestnenímm am využitímm
tvorím
neoddeliteľným celokm som stavboum zam cenum j„9/m €,m:m smpodmienkou„m žem
vmprípademakmdomb/mdnímodmschváleniamtohtomuzneseniamnedôjdemkmuzatvoreniumkúpnejmzmluvy„m
totomuzneseniemstrácamúčinnosť“m
smcmhmvmamľ umjmem
prevodm nehnuteľnostimvomvlastníctvemmestam Zlatém Moravcem-LVmč“mú²3žmym Cm prevodm pozemkum
parcelym KNm registram „S“m „m č“m parcelym :²úž,9²m -druhm pozemkuJm zastavaném plochym
amnádvoriaym om výmerem 3Em m²„m ktorým sam nachádzam vm k“m ú“m Zlatém Moravce„m vmlokalitem
NábrežiemzamMajeromm vm ZlatýchmMoravciachm ,nam ktoromm sam nachádzam budovam garážem
somsúpisnýmmčíslomm :j²jm vom vlastníctvem žiadateľkym-LVmč“mžžž3y,mpremAvumJuríkovú„mrod“m
Pehúlovú„m nar“m 3ž“/b“3Ebb„m bytomJm Hviezdoslavovam 3žEE,9:„m Eú9m /3m Zlatém Moravcem
spôsobomm podľam §m Eam ods“m jm písm“m bym zákonam č“m 39j,3EE3m Zb“m ommajetkum obcím vmznením
neskoršíchm predpisovm → prevodm pozemkum zastavanéhom stavboum vom vlastníctvem nadobúdateľam
vrátanempriľahlejmplochy„mktorámsvojímm umiestnenímm am využitímm tvorím neoddeliteľným
celokm som stavboum zam cenum j„9/m €,m:m smpodmienkou„m žem vmprípadem akm dom b/m dním odm
schváleniam tohtom uzneseniam nedôjdem kmuzatvorenium kúpnejm zmluvy„m totom uzneseniem strácam
účinnosť“m
ZlatémMoravce„m:j“b“:/3:m

Ing“mPetermLednár„mSSc“„mv“r“m
primátormmestam

PaedDr“mĽubomírmMartinka„mMPI„mv“r“m
prednostamúradum

Uznesenie č. 351/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 228/2012-MsZ
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 352/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 229/2012-MsZ
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 353/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 253/2012-MsZ
Návrh Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - ZSE
Distribúcia, a.s. (IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté
Moravce a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. za účelom výstavby elektroenergetických
stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. etapa
schvaľuje
návrh Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným uzatváranej za účelom výstavby
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I.
etapa, predmetom ktorého bude vecné bremeno spočívajúce v:
a) zriadení a uložení elektroenergetických stavieb a zariadení
b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akýchkoľvek
iných stavebných úpravách elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránení
c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávnených a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode a)
a b)
d) obmedzeniach vyplývajúcich zo zákona o energetike, vrátane povinnosti strpieť ochranné
pásmo elektroenergetických stavieb a zariadení podľa § 36 zákona o energetike
a to na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce:
parc.č. 2275/2 zapísaný na LV č. 3453 a parc. č. 5700/4 zapísaný na LV č. 5417.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 354/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 230/2012-MsZ
Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve - ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.
(prístavba CVČ)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce a spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. majú
záujem na spolupráci na stavbe prístavby stolnotenisovej haly k budove Centra voľného času
tak, že spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. predložila návrh a zaviaže sa
financovať túto prístavbu v plnom rozsahu z vlastných finančných prostriedkov, návrh
Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o.
schvaľuje
návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO:
31440029, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú nachádzať
v „novej“ prístavbe budovy Centra voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach
súpisné č. 2062, postavenej na pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2 (tzv. nová stolnotenisová hala),
ktorej výstavbu bude v plnom rozsahu financovať spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce
s.r.o., a to na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,- euro
ročne.
poveruje
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi
Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom:
Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029, predmetom ktorej bude budúci
prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú nachádzať v „novej“ prístavbe budovy Centra
voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062, postavenej na pozemku parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1353 m2
Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 355/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 231/2012-MsZ
Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012
berie na vedomie
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 356/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 251/2012-MsZ
Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na
Ďateliniskách
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na
Ďateliniskách
berie na vedomie
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na
Ďateliniskách

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 357/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mat. č. 252/2012-MsZ
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné
číslo 6,8,10
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné číslo
6,8,10
berie navedomie
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné číslo
6,8,10

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 358/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na doplnenie členov výboru mestskej časti 4

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
doplnenie členov výboru mestskej časti 4
schvaľuje
v súlade s § 31 štatútu mesta Zlaté Moravce doplnenie výboru mestskej časti 4 o členov z
radov občanov: Jozef Zlatňanský, Vladimír Jakab, Miroslav Paluška, Rudolf Urbanovič,
Rastislav Judin a Michal Buxar.

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie č. 359/2012
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.6.2012
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rekonštrukcia kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
odporúča
Mestskému úradu realizovať rekonštrukciu kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova

Zlaté Moravce, 28.6.2012

Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.
primátor mesta

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r.
prednosta úradu

Uznesenie Č. 395/2012
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Z latých Moravciach
konaného dňa 20.09.2012

Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie "Mestské služby mesta Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom
20.09.2012

dňa

prerokovalo
a) návrh na zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko

kultúry a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu
31.12.2012,
b) návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce
s účinnosťou a začatím činnosti od 01.01.2013,
e) návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta
Zlaté Moravce a výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (vid' text Č . I Dôvodová správa),
d) návrh na zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie
Výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta
Zlaté Moravce. (vid' text Č. 2 - Dôvodová správa),
sch vaľ uje:
a) zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko kultúry
a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 31 .1 2.2012.
b) zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou
a začatím č innosti od 01.01.2013,
e) výberové konanie na riaditel'a príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté
Moravce a výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej
organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (+ text Č. I - Dôvodová správa).
d) zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového
konania na riaditel'a príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce.
(+ text Č. 2 - Dôvodová správa),
u k I a d á:
aj prednostovi MsÚ Zlaté Moravce pripraviť kompletný legislatívny návrh na zriadenie
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účilillosťou a začatím
čirU10s ti od 01.01.2013, ktorá bude nástupníckou organizáciou zrušených
príspevkových organizácií: Mestské stredisko kultúry a športu, Technické služby
mesta, Záhradnícke služby mesta.
b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce vypracovať kompletné materiály v zmysle platných
legislatívnych noriem a zákonov, ako aj právne postupy určujúce zrušenie uvedených
organizácií, ako aj vznik novej príspevkovej organizácie, predložiť ich na schválenie
MsZ v Zlatých Moravciach na jeho najbližšie rokovanie dňa 08.11.2012.
e) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť výzvu na zverejnenie pre uchádzačov na
výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté
Moravce bezodkladne v minimálne 3 printových médiách okresného, regionálneho

a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce.
d) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditel'a
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce do termínu 23 . 11 .2012
a uskutočniť prvé zasadnutie komisie dňa 09.11.2012 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v
Zlatých Moravciach.
e) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach
odporúča:

primátorovi mesta vytvoriť oddelenie kultúry a športu v štruktúre mestského úradu
s účinnosťou od 01 .01.20 13.

V Zlatých Moravciach,

dňa

20.09.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie Č. 424/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
U rčenie zapisovatel'ky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 20. zasadnutí MZ konanom dňa
08 .11.2012

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 425/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom

dňa

8.11.2012

prerokovalo
určenie overovateľov

zápisnice

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p.
Vicianovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

poslankyňu

Mgr. Denisu Uhrinovú

a p.

poslankyňu

PharmDr. Ivonu

8.11.2012

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie Č. 426/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.1 1.2012
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
za členov: p. poslanca Jozef Tonkoviča a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

8.11.2012

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

8.1 1.2012

Uznesenie č. 427/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012

Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 20. MZ
s ch v a /'U je
program zasadnutia 20. MZ s týmito zmenami:
body 17 a 18 sa presúvajú na body 10 a ll.

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

8.11.2012

Uznesenie č. 428/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.20 12
Návrh na prevzatie kontokorentného úveru
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
a) návrh na prevzatie kontokorentného úveru
b) návrh na prijatie kontokorentného úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.S. vo výške 75 .000,00
Eur na prevádzkové fmancovanie bežných výdavkov mesta
c) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75 .000,00 Eur blankozmenkou
s chvaľuj e

a) prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur na prevádzkové
financovanie bežných výdavkov mesta za podn1ienok uvedených v indikatívnej ponuke banky
b) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75 .000,00 Eur blankozmenkou
ukladá
vedúcej oddelenia financií a rozpočtu predkladať použitie kontokorentného úveru vždy po čerpaní na
najbližšom zasadnutí finančnej komisie

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

~

Ing. Peter Lednár , CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 429/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
pre účel nájomných hytov "OS Štvorlístok" a súhlas
Realizácia investičnej výstavby
s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavhu nájomných bytov v sú lade so
zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Státnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach,
konanom dňa 8. 11.2012,
prerokovalo
návrh na schválenie Realizácie investičnej výstavby pre účel nájomných bytov "OS Štvorlístok" a
súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov v súlade so
zákonom NR SR Č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
schvaľuj e

a) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s požadovaním podpory zo ŠFRB na účel 613 , t.j. výstavba nájomných
bytov, 70 b.j. na parc. Č. 2537/ 1, 2537/43, 2537/44, 2537/46, 2537/56, 2537/57, katastr. úz. Zlaté
Moravce ("OS Štvorlístok")
b) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom mesta t.j . výstavby nájomných bytov
a súhlasí so spôsobom financovania predmetného zámeru úverom zo ŠFRB v sume 70% obstarávacej
ceny a dotáciou z MDVaRR SR v sume 30% obstarávacej ceny
c) mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a súhlasí so zabezpečelúm
záväzku bankovou zárukou
d) mestské zastupiteľstvo súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania zmluvného vzťahu , t.j.
30 rokov, pričom tento nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, t.j . 30
rokov
e) mestské zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného
vzťahu so ŠFRB
f) mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov mesto dodrží ustanovenia
zákona Č. 443/20 10 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

~~C
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie Č. 430/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11 .2012

Návrh na novelizáciu č.4 VZN č.1I2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Mo ravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012
prerokovalo
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole s úči nnosťou od 01.01.2013
schvaľuje

výšku mesačného príspevku na či astočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole s účinnosťou od 01.01.2013
V Zlatých Moravciach

dňa

8.1 1.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~

Uznesenie Č. 431/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012
prerokovalo
návrh novelizácie VZN Č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce
uznáša sa
na novelizácii VZN dodatkom Č. I k VZN Č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

-

Uznesenie Č. 432/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného
preroko valo
n á vrh na schválenie VZN Č. 6/2012 o dani z nehnuteľností
uzná ša sa
na VZN Č. 6/2012 o dani z nehnuteľností

V Zlatých Moravciach

dňa

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

8.11.2012

Uznesenie Č. 433/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie dodatku Č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012

prerokovalo
n á vrh na schválenie
Zlaté Moravce
uznása sa
na Dodatku Č. I k VZN

V Zlatých Moravciach

Dodatku

Č.

dňa

Č.

1 k VZN

Č.

10/2011 o miestnych daniach na území mesta

6/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

?iifi2-.:: </~

Uznesenie Č. 434/2012
z 20. zasadnutia mestského zastup iteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Návrh na schválenie
odpady na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
n á v rh na schválenie VZN Č . 7/20 12 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Zlaté Moravce
uznáša sa
na VZN Č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté
Moravce

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

;::;:r+~~

Uznesenie Č. 435/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Schválenie Dodatku Č. 2 k VZN č. 6/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku Č. 2 k VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce
schvaľuje

Dodatok č.2 k VZN
v predloženom znení
V Zlatých Moravciach

Č.

6/2011

dňa

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~..p--pc-->

Uznesenie č. 436/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 7/2012 a 8/2012 schválených
primátorom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 712012 a 8/2012 schválených primátorom
mesta
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 7/2012 a 8/2012 schválených primátorom
mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN Č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~,

Uznesenie č. 437/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
. konaného dňa 8.11.2012
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 912012
b e ri e na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č .
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~~

Uznesenie č. 438/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného

dňa

8.11.2012

prerokovalo
návrh na zmenu bežného

rozpočtu Rozpočtovým

opatrením

č.

10/2012

schvaľuje

zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 10/2012
v zmysle ustanovení a § 14 ods. 2 písm. a) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu
k uznesení u

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~-c~',,:: ~

Uznesenie č. 439/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
. konaného dňa 8.11.2012
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného diía 8.11.2012
prerokovalo
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. l 112012
schvaľuje

zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 1112012
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár , CSc.
primátor mesta

~~c=.e....)

Uznesenie č. 440/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11 .20 12
Návrh na prefinancovanie inves tičných akcií z fondov mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného

dňa

8.11.2012

prerokovalo
návrh na prefinancovanie

investičných

akcií z fondov mesta

schvaľuje

použitie Rezervného fondu vo výške 48.990 € na prefinancovanie investičnej akcie:
spolufi nancovanie dotácie z Recyklačného fondu na vozidlo zabezpečujúce separovaný zber
b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 12/2012 takto:
Úprava v prijmovej časti rozpočtu - fin a nčných operácii kód zdroja 46:
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
45400 I Z rezervného fondu obce
+ 48.990,00 €
Úprava vo výdavkovej časti kapitá lového rozpočtu kód zdroja 46:
PR 6.1 FK 05.1.0.
714 Nákup vozidla na separovaný zber (spolufinancovanie)
+ 48.990,00 €

a)

Rozpočet

na rok 2012
6273037 €

Bežné príjmy

I t. zmena

na r. 2012
6435270 €

rozpočtu

Návrh na 12. zmenu
na rok 2012
O€

rozpočtu

Rozpočet

po

12.mene na r. 2012

6435270 €

Kapitálové prljmy

1204600 €

398740 €

O€

398740 €

Finančné

2296 140 €

410031 €

+48990 €

459021 €

9773777€

724404\ €

+48990 €

7293031 €

Návrh na 12. zmenu
na rok 20 12
O€

Rozpočet po
12.zmene na r. 2012
6458861 €

operácie prijmové

Pr/j my spolu

Rozpočet

na rok 2012
6273036€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné

operácie výdavkové

Výdavky spolu

V Zlatých Moravciach

dňa

11 . zmeno:

na r. 2012
6458861 €

rozpočtu

rozpočtu

3252 101 €

536540 €

+48990 €

585530 €

248640 €

248640 €

O€

248640 €

9773777 €

724404 1 €

+48990€

7293031 €

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~c<~.,. ..~

Uznesenie č.44112012
z 20. zasadnutia rriestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012
prerokovalo
a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 20 II
b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 II
berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2011
b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Zlaté
Moravce za rok 2011

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~----

Uznesenie č. 442/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom
prerokovalo
návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013
berie na vedomie
a) východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013

b) limity výdavkov pre jednotlivé

rozpočtové

kapitoly

c) limity výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie mesta

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~,-~

dňa

8.11.2012

Uznesenie č. 443/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák.
523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012

č.

prerokovalo
návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák.
z. v zneni neskorších predpisov

Č.

523/2004 Z.

schvaľuje

zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák. Č. 523/2004 Z. z. v zneni
neskorších predpisov podľa predloženého návrhu

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie Č. 444/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.20 12

Odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012

prerokovalo

návrh odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce

odníma
s účinnosťou od 01.01.2013 zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský
podnik, so sídlom: Radlinského 14, 9530 1 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta:
Porad. Súpisné Parcelné
NÁZOV
S lá dkovičova 45 - nebytový
priestor
V i n ičn á 1- nebytový priestor

číslo

čislo

číslo

1.
2.

460
3283

1825/2
2606/4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.

1307
978
976
2012
2020
1166
1311
1688
1169
1812
1311
1375

2477
2500
2503
2601/23
2601/9
2479
2533/1
2541/7
2505
1100/111
2533/2
2535

15.

3027

3460/7 1 49,51 ,53,55

Bytový dom 1. mája 34 ,36,38
Bytový dom 1. mája 42,44
Bytový dom 1. mája 52 ,54,56
Bytový dom Rovň anova 1,3,5
Bytový dom Staničná 3,5,7
Bytový dom 1. mája 21 ,23,25 ,27
Bytový dom 1. mája 47,49
Bytový dom Kalinčiakova 6,8,10
Bytový dom 1. mája 29 ,31 ,33 ,35
Bytový dom Hviezdoslavova 34
Bytový dom 1. mája 51
Bytový dom 1, mája 58,60
Bytový dom Tekovská
spolu:

Obstarávacia
hodnota I€ I

Zostavková
hodnota I € I

8092 ,68
85585,74

0,00
46965,29

93159,63
3416,98
57165,50
380 120,83
7371,74
102010,22
54658,47
44288,39
4873,60
6880,17
1 332,77
2873,23

0,00
0,00
0,00
89068,36
1725,37
0,00
0,00
21 185,98
2324,67
3114,08
0,00
0,00

1043497,70

530501 ,81

1 895327 ,65

694885,56

a to z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v platnom znení, že je v záujme mesta využívať takýto majetok iným spôsobom.
V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 445/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Dodatok č. 3 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
návrh Dodatku Č. 3 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce podľa
predložené materiálu
schval'uje
s účinnosťou od 01.01.2013 Dodatok Č. 3 k Zriad'ovacej listine príspevkovej organizácie SLUŽBYT
Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 OI Zlaté Moravce, IČO: 18047343
v predloženom znení uvedenom v prílohe Č. 3 k tomuto uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 449/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie prenaJmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce prenaJmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce a sú dlhodobo
využívané na poľnohospodárske účely:
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4883/2, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 443 m' zapísaný na LV č. 5417
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4827 (druh pozemku: orná pôda;
celková výmera 2 985 m') o výmere l 463 m' /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté
Moravce je 49/100/ zapísaný na LV č. 6875
čast' pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4852 (druh pozemku: orná pôda;
celková výmera 2 622 m') o výmere 26 m' /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté Moravce
je 1/100/ zapísaný na LV č. 6899
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4683, druh pozemku: trvalé trávne
porasty o výmere 10053 m' zapísaný na LV č. 5417
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4684, druh pozemku: trvalé trávne
porasty o výmere l 264 m' zapísaný na L V č. 5417
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4685, druh pozemku: orná pôda
o výmere 15817 m' zapísaný na LV č. 5417
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5302, druh pozemku: orná pôda
o výmere 3 434 m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5303, druh pozemku: orná pôda
o výmere 6 883 m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5304, druh pozemku: orná pôda
O výmere 2 809 m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5305, druh pozemku: orná pôda
o výmere l 225 m' zapísaný na L V č. 6996
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5306, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 974 m' zapísaný na LV č. 6996
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5307, druh pozemku: orná pôda
o výmere 3 437 m' zapísaný na LV č. 6996
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5308, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 310 m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 616 m' zapísaný na LV č. 3453
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5311/1 (druh pozemku: orná
pôda; celková výmera 3 373 m') o výmere 2 530 m' /spoluvlastnícky podiel mesta
Zlaté Moravce je 3/4/ zapísaný na LV č. 6998
Spolu 59284 m' /evidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty:
11317 m' /= 5,9284 ba, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu
a prenájmu nasledovnýcb pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na
pol'nohospodárske účely:
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 111, drub pozemku trvalé trávne
porasty (TIP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV č. 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TTP;
o výmere 12288 m' zapísaný na LV č. 1361

o výmere 3437 m' zapísaný na LV Č. 6996
pozemok parcely KN registra " E", číslo parcely 5308, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 310m' zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcely KN regístra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 616 m' zapísaný na LV Č. 3453
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 531111 (druh pozemku: orná
pôda; celková výmera 3 373 m' ) o výmere 2 530 m' Ispoluvlastnícky podíel mesta
Zlaté Moravce je 3/41 zapísaný na LV Č. 6998
Spolu 59284 m' levidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty: II 317
m' 1= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu
a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na
pol'nohospodárske účely :
pozemok parcelu KN registra " E", číslo parcely III , druh pozemku trvalé trávne
porasty (TTP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV Č . 1361
pozemok parcelu KN regístra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TTP;
o výmere 12288 m' zapísaný na LV Č . 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 3 18 druh pozemku TTP;
o výmere 585 m' zapísaný na LV Č. 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 321 , druh pozemku TTP;
o výmere 84 m' zapísaný na LV Č. 1361
pozemok parcelu KN regístra "E", číslo parcely 436, druh pozemku orná pôda
o výmere 4592 m' zapísaný na LV Č. 1361
pozemok parcelu KN registra " E", číslo parcely 437, druh pozemku orná pôda
o výmere 5989 m' zapísaný na LV Č . 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 438, druh pozemku orná pôda
o výmere I 071 O m' zapísaný na LV Č. 1361
Spolu 40 293 m' levidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m' a trvalé trávne porasty: 19 002
m'l = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu
Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce 99 577 m' = 9,9577 ha.
pre AGROK, spol. s r.o. , v zastúpení konatel'mi spoločností Emilom Bodorom a Attílom Dobaíom, sídlo:
Moravecká 32, 95 I 93 Topol'čianky, IČO: 35 698 357, Zápís v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č .: 19712/N
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskoršich predpisov
na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.10.2022
za cenu 46,47 €Iha/rok
Dôvodom hodným osobitného zretel'a je:
Obchodná spoločnosť AGROK, spol. s r.o. využívala uvedené pozemky na poľnohospodárs ke
už od roku 2007 , obhospodarovala ich,
dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímatel'ovi Inájomné bolo uhrádzané načas!

účely

s c hvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce prenájom nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce a sú dlhodobo využívané na
pol'nohospodárske účely :
pozemok parcely KN regístra "E", číslo parcely 4883 /2, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 443 m' zapísaný na LV Č . 5417
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4827 (druh pozemku: orná pôda;

celková výmera 2 985 m' ) o výmere I 463 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta Zlaté
Moravce je 4911 001 zapísaný na LV č. 6875
časť pozemku parcely KN registra " E", číslo parcely 4852 (druh pozemku: orná pôda;
celková výmera 2 622 m' ) o výmere 26 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta Zlaté Moravce
je III 001 zapísaný na LV č. 6899
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4683, druh pozemku: trvalé trávne
porasty o výmere l O 053 m' zapísaný na LV č . 5417
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4684, druh pozemku : trvalé trávne
porasty o výmere I 264 m' zapísaný na LV č. 541 7
pozemok parcely KN registra " E", číslo parcely 4685 , druh pozemku: orná pôda
o výmere 15 817 m' zapísaný na LV č. 5417
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5302, druh pozemku: orná pôda
o výmere 3 434 m' zapísaný na LV č . 3453
pozemok parcely KN registra " E", číslo parcely 5303, druh pozemku: orná pôda
o výmere 6 883 m' zapísaný na LV č . 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5304, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 809 m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra " E", číslo parcely 5305, druh pozemku: orná pôda
o výmere l 225 m' zapísaný na LV č. 6996
pozemok parcely KN registra " E", číslo parcely 5306, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 974 m' zapísaný na LV č. 6996
pozemok parcely KN registra "E", č íslo parcely 5307, druh pozemku: orná pôda
o výmere 3 437 m' zapísaný na LV č . 6996
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5308, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 310m' zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2 616 m' zapísaný na LV č. 3453
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5311 11 (druh pozemku: orná
pôda; celková výmera 3 373 m' ) o výmere 2530 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta
Zlaté Moravce je 3/41 zapísaný na LV č. 6998
Spolu 59 284 m' levidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty: II 317
m' 1= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu
a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na
pol'nohospodárske účely:
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely III , druh pozemku trvalé trávne
porasty (TIP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV č. 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TIP;
o výmere 12288 m' zapísaný na LV č . 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 318 druh pozemku TIP;
o výmere 585 m' zapísaný na LV č. 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 321, druh pozemku TIP;
o výmere 84 m' zapísaný na LV č . 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 436, druh pozemku orná pôda
o výmere 4592 m' zapísaný na LV č . 1361
pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 437, druh pozemku orná pôda
o výmere 5989 m' zapísaný na LV č . 1361
pozemok parcelu KN registra " E", číslo parcely 438, druh pozemku orná pôda
o výmere I 071 O m' zapísaný na LV č. 1361

Spolu 40 293 m' /evidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m' a trvalé trávne porasty: 19002
m'l = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu
Celkom za k. Ú. Zlaté Moravce a k. Ú. Hoňovce 99 577 m2 = 9,9577 ha.
pre AGROK, spol. s r.o., v zastúpení konatel'mi spoločnosti Emilom Bodorom a Attilom Dobaiom, sídlo:
Moravecká 32, 95 I 93 Topol'čianky, IČO: 35 698 357, Zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19712/N
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 13811991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
na dobu určitú od 01.01.20 \3 do 31.10.2022
za cenu 46,47 €Iha/rok
Dôvodom hodným osobitného zretel'a je:
Obchodná spoločnosť AGROK, spol. s r.o. využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske
už od roku 2007, obhospodarovala ich,
dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímatel'ovi Inájomné bolo uhrádzané načas!

ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podl'a schval'ovacej

V Zlatých Moravciach

dňa

časti

uznesenia

8.11 .2012

~~';:~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

účely

Uznesenie Č. 450/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (lokalita Nábrežie
za Majerom) pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.S.
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnutel'nosti vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemok registra "C", Č. parcely 2458/54, ktorý sa
oprávneného
ZSE
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom) pre
Distribúcia, a.s. , ktorej predmetom je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim oprávneným
zmluvu o zradení vecných brerníen, spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka
zaťaženej nehnutel'nosti strpieť na
časti zaťaženej
nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne:
a) zriadeníe a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b) užívaníe, prevádzkovaníe, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojrní a mechanizmami budúcim oprávneným a ním povereným i osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane činnosti uvedených v bode a) ab);
schva/'uje
a) návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými strananli Mestom
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena, a budúcim oprávneným: ZSE Distribúcia,
a.s. , sídlo: Čulenova č. 6, 81647 Bratislava, IČO: 36 361518, predmetom ktorej je záväzok budúceho
v
povinného uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných brerníen, spočívajúcich
povinnosti budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnutel'nosti strpieť na časti zaťaženej
nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernízácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojrní a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vrátane činnosti uvedených v bode a) ab);
b) zriadeníe vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne
ukladá
vedúcej oddelení a správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena podl'a schval'ovacej časti tohto uznesenia
splnomocňuje

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
podl'a schvaľovacej časti tohto uznesení a
V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~-/-téé~<'-C ../

Uznesenie č. 451/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce v zmysle Čl. IO ods. 7 a Čl. 15 ods. 1. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od II.07.2011 v znení jeho
dodatku Č. I účinného od 02.12.20lI - návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce:
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra
"C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce v LV č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach Ipozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/2
o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa
katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v LV
č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej
ulici v Zlatých Moravciach!
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m' (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 Ipozemok sa nachádza
pred budovou, vedľa budovy a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej
ulici v Zlatých Moravciaehl
a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012
prerokovalo
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce v zmysle Čl. IO ods. 7 a Čl. 15 ods. I. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/20 II
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku č .
l účinného od 02.12.20 II - návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce:
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra "C", č.
parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná
v KN
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v
LV Č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici
v Zlatých Moravciach 1
pozemok parcely KN registra "G', Č. parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce,
obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v LV Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach! + pozemok parcely KN registra
"G', č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v
KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté
Moravce v LV Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pred budovou, vedľa budovy a za budovou bývalého
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach!

a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje

spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce v zmysle Čl. 10 ods.
7 a Čl. 15 ods. 1. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku Č . 1 účinného od 02.12.2011 návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce :
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra "C ', Č.
parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná
v KN
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v
LV Č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici
v Zlatých Moravciach 1
pozemok parcely K.N registra "C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísaný v K.N SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce,
obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v LV Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých MoravciachI + pozemok parcely KN registra
"C ', Č. parcely 1825/ 1 o výmere I 334 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v
KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté
Moravce v LV Č . 3453 Ipozemok sa nachádza pred budovou, vedl'a budovy a za budovou bývalého
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciachla schválenie spôsobu prevodu
uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)
zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na
uvedený nehnuteľný majetok vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie Č. 452/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/budova súp. č. 1873 ladministratívna budova a sociálne zariadeniel na pozemku parcely KN
registra "C" , č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3282 /dielnel na pozemku
parcely KN registra "C", č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 Ivypal'ovacía
pecI na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. č.
3284 /kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/5 +
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely
2606/6 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C",
č. parcely 2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4,
2606/5, 2606/6, 260617, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15
zapísané v KN
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, LV č. 3453
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného

dňa

8.11 .2012

prerokovalo
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/
budova súp. Č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na pozemku parcely KN registra
"C" , Č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č . 3282 /dielne/ na pozemku parcely KN
registra "C", č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 /vypaľovacia peci na
pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3284
/kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/5 + uvedený
pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/6 +
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C", Č . parcely
2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné Č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6,
260617,2606/8,2606/9, 2606/ 10, 2606/11 , 2606/12, 2606/ 13, 2606/14, 2606/15 zapísané v KN SR,
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce, LV Č.
3453 a schválenie zámeru prevodu uvedeného nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce spôsobom:
podľa § 9a ods. I písm. a) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
základe obchodnej verejnej súťaže a
schvaľuje

nakladanie s nehnutel'ným majetkom vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS ,
Ul. Viničná, Zlaté Moravce/
budova súp. Č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na pozemku parcely KN registra
"C" , Č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3282 /dielne/ na pozemku parcely KN
registra "C", Č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3283 /vypaľovacia peci na
pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3284
/kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č . parcely 2606/5 + uvedený
pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/6 +
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely
2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné Č . 2606/ 1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6,

2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/ 10,2606/ 11,2606/12, 2606/ 13, 2606/ 14, 2606/ 15 zapísané v KN SR,
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce, LV č.
3453 - zámeru prevodu uvedeného nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce spôsobom:
podľa § 9a ods. I písm. a) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
základe obchodnej verejnej súťaže .

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie Č. 453/2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 8.11.2012
Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebitel'ným majetkom
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012
prerokovalo
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom
berie na vedomie
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom - osobné motorové vozidlo ŠKODA
FAVORIT 136 L

V Zlatých Moravciach

dňa

8.11.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 454/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
ž.e Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 21. zasadnutí MZ konanom
dňa 13.12.2012

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 45512012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012

U rčcnie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
herie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyií.u Eriku Babockú a p. poslanca Miroslava Záchenského.

V Zlatých Moravciach.

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 456/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Jozefa Tonkoviča za členov: p. poslanca Mgr.
Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Hollého

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
prim.átor mesta

Uznesenie č. 458/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľla
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. 17/2012
sch v cl ľ uj e
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 17/2012
v zmysle ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

--

~~/ ~ "~~,..,?~/~
/'"

,,","

Uznesenie

č.

459/2012

z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012

Návrh na prevzatie úveru na technickú

vybavenosť

výstavby ná.jomný,ch bytov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného d6a
13.12.2012

prerokovalo
a) návrh na prevzatie úvcru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov
b) návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiterne vo výške 200.000,00 Eur na financovanie
c)

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov
úveru od SIDvenskej sporitel'ne vo výške 200.000,00 Eur blankozmenkou

ručenie

vaľ uj e
a) prijatie úveru od Slovenskc:j sporiterne vo výške 200.000,00 Eur na financovanie technickej

s ch

vybavenosti k výstavbe nájomných bytov za podmienok uvedených v indikatívnej ponuke
banky
b) ručenie úveru od Slovenskej sporiterne vo výške 200.000,00 Eur blankozmenkou

VZIatýchMoravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 460/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠFRB
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dI1a
13.12.2012

prerokovalo
a) návrh na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠfRB
b) návrh na prevzatie bankovej záruky na úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo
výške l 886 998,00 EUR
c) návrh na zabezpečenie bankovej záruky blankozmenkou
sch v (/ ľ uj e
a) ručenie za úver zo ŠFRB vo forme bankovej záruky
b) prevzatie bankovej záruky na úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo výške
l 886 998,00 EUR
c) zabezpečenie bankovej záruky vlastnou platobnou blankozmenkou pre Slovenskú
sporiteľI1u

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednác CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 461/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dIla l3 .12.20 12
Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dIla
13.12.2012
prerokovalo
návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta
schvaľuje

a) použitie Rezervného fondu vo výške 55.156,00 € na tieto investičné akcie:
l. MŠ Žitavské nábrežie vo výške 27.756 €
2. MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 €
b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2012 takto:
Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46:
454 Prevod prostriedkov z pcI'íažných fondov
45400 I Z rezervného fondu obce

+ 55.156,00 €
Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:
FK 09.1.1.1. 717 Realizácia stavieb - MŠ Žitavské nábrežie
FK 09.1.1.1. 717 Rekonštrukcia - MŠ Kalinčiakova

PR 9.1
PR 9.1

+ 27.756,00 €
+ 27.400,00 €

Spolu:

+ 55. 156,()() €
V Zlatých Moravciach dIla

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie Č. 462/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoja
bývania
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
a) Návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoja
bývania
b) Návrh na použitie Fondu rozvoja bývania
schvaľuje

a) úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoJa b)'vania vo
v)'ške 32.430,00 €
b) použitie Fondu rozvoja bývania vo výške 32.430,00 € na úhradu výdavkov spojených
s výstavbou a obnovou infraštruktúry bytového fondu mesta (prídel do fondu prevádzky,
údržby a opráv)
c) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. 15/2012 takto:

Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46:
454 Prevod prostriedkov z peľ1ažných fondov
454002 Z ostatných fondov obce - Fond rozvoja bývania

+ 32.430 €

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46:
PR 4.6
FK 06.2.0. 717 Obnova bytového fondu

+ 32.430 €

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 463/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
(ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu
iného sub.iektu verejne.i správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dt1a
13.12.2012

prerokovalo
návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),
z Európskej únie (EÚ). zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel. z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov. ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.
schvaľuje

Vnútorný predpis o postupe a zarad'ovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),
z Európskej únie (El]). zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter LednáL CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 464/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Informácia o stave vymáhania pohl'adávok mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnut! MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta
herie na vedomie
informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta - daľlových a nedaľlových pohľadávok
vzniknutých po lehote splatnosti.
V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie Č. 465/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlat)lch Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté
Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dI1a
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Bernolákova 59. Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od 14. 12. 2012 na dobu neurčitú do správy Technických služieb mesta Zlaté
Moravce. Bernolákova 59, Zlaté Moravce. IČO: 587] 68. nasledovný majelok mesta:
Nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu
typ: Renault Premium Lander 340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18
rok výroby: 2010
číslo podvozka: VF629CHA000001239
farba: biela
výbava: klíma. rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá. vzduchom odpružené sedadlo
a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži s
- obstarávacou cenou: 155 760,00 eur
- oprávkami k 30. 11. 2012: 3 245,00 eur
- zostatkovou cenou k 30. ll. 2012: 152515,00 eur

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár. CSc.

"
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Uznesenie č. 466/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dl1a 13.12.2012
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté
Moravcc
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dt'1a
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od 1. 1. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté
Moravce, IČO: 37865111, nasledovný majetok mesta:
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska - ihrisko na nohejbal 20 x 37 m, nachádzajúce sa
v externom priestore Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. č.
718, o výmere 4612 m2, druh pozemku za st. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce. obec
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra
v Zlatých Moravciach s:
obstarávacou cenou: 18 599,00 eur
oprávkami k 3l. 12.2012: 234,00 eur
zostatkovou cenou k 31. 12. 2012: 18 365,00 eur

V Zlatých Moravciach d11a

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 467/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na schválenie Doplnku č. 1 obsahujúceho časť - Oblasť rozvoja bývania
do "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvo,ja Mesta Zlaté Moravce
aktualizácia"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21, zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na schválenie Doplnku č.1 obsahujúceho časť - Oblasť rozvoja bývania do "Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce -- aktualizácia" v predloženom
znení
schvaľuje

Doplnok č.I obsahujúci časť - Oblasť rozvoja bývania do "Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta 71até Moravce - aktualizácia" v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dlh

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 468/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na zrušenie uznesenia č.430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v
Zlatých Moravciach zo dňa 08.11.2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia 430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Zlat)lch Moravciach zo dňa 08.11.2012
r II .U
uznesenie 430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
zo dňa 08.11.2012

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
, . ..---'~

//;://

/'

.:....-

~'.?~CO?·é

C-

dňa

Uznesenie č. 469/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Novelizácia č. 4 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce
s účinnosťou od 01.01.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012

prerokovalo
novelizáciu Č. 4 VZN Č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od
01.01.2013
schvaľuje

novelizáciu Č. 4 VZN Č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od
01.01.2013

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 47012012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh VZN Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umelecke,i školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21, zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012

prerokovalo
návrh VZN Č. 8/2012 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 Č. 8/2012 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

13.12.2012

Ing, Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie Č. 471/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na odsúhlasenie "Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4
akceptuje
stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie,
č. KSÚNR-20l2-JOI2-2 zo dňa 27. ll. 2012
schvaľuje

,.Územný plán Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4"
uzná.~a sa
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 9/2012 z 13.12.2012, ktorým
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4.

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznes enie č. 472/20 12
z 21. zasadn utia Mestsk ého zastupiteľstva Zlatýc h Morav ciach
konaného dňa 13.12.2012
e prevo du majet ku vo
Návrh na schvá lenie podm ienok obchodnej verejnej sút'až
osti
Zlaté Morav ce (L V č. 3453) - pozem ky a stavby v súčasn
vlastn íctve Mesta
ciach
Morav
h
1 v Zlatýc
vyuZlvané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č.
majet ku obcí v znení
o
Zb.
91
138/19
č.
a
- v zmysl e § 9 ods. 2 písm. b) zákon
91 Zb. o ma.jetku
138/19
č.
neskorších predp isov v zmysl e § 9 ods. 2 písm. b) zákon a
obcí v znení nesko rších predp isov

utí MZ konaného
Mestské zastupiteľstvo v Zlatýc h Morav ciach na svoJom 21. zasadn
13.12.2012

prer okov alo

dňa

verejnej
podmi enok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej
, a to 3453)"
č.
(LV
mesta Zlaté Morav ce
súťaže: "Odpr edaj nehnuteľností vo vlastní ctve
Ul. Viničnej v Zlatých
pozemkov, ktoré sa nachád zajú vk. Ú. Zlaté Morav ce (na
Moravciach):
2
m (druh pozemku:
r parcela KN registr a "C" , číslo parcely 2606/1 o výmer e 6053
zastavané plochy a nádvoria),
2
m (druh pozemku:
, parcel a KN registr a "C" , číslo parcely 2606/2 o výmer e 304
zastavané plochy a nádvoria),
2
m (druh pozemku:
,... parcela KN registr a "C" , číslo parcely 2606/3 o výmer e 1703
zastavané plochy a nádvoria),
2
m (druh pozemku:
, parcela KN registr a "C''' číslo parcely 2606/4 o výmer e 518
zastavané plochy a nádvo ria),
2
druh pozemku:
parcela KN registr a "C", číslo parcely 2606/5 o výmer e 132 m
r
zastavané plochy a nádvo ria,
n/ druh pozemku:
,... parcela KN registr a "C", číslo parcely 2606/6 o výmer e 65
zastavané plochy a nádvoria,
2
druh pozemku:
63 m
'r parcela KN registr a "C", číslo parcely 2606/7 o výmer e
zastavané plochy a nádvoria,
2
e 501 m druh pozemku:
r parcel a KN registr a "C", číslo parcely 2606/8 o výmer
zastavané plochy a nádvoria,
2
e 12 m druh pozemku:
'r parcel a KN registr a "C''' číslo parcely 2606/12 o výmer
zastavané plochy a nádvo ria
ej v Zlatýc h Morav ciach) :
a stavieb, ktoré sa nachád zajú v k. Ú. Zlaté Morav ce (na Ul. Viničn
a a soc. zariadenie)
,. stavby súpisn é č. 1873 (druh stavby: admin istratív na budov
nachádzajúcej sa na pozem ku parcel a Č. 2606/2
na pozem ku
Č. 3282 (druh stavby: dielne) nachád zajúce j sa
'r stavby súpisn é
parcel a Č. 2606/3
zajúcej sa na
Č. 3283 (druh stavby: vypal' ovacia pec) nachád
,. stavby súpisn é
pozem ku parcel a Č. 2606/4
prevádzok)
Č. 3284 (druh stavby: kotolňa združe ných
,. stavby súpisn é
nachádzajúcej sa na pozem ku parcela Č. 2606/5
na pozem ku
Č. 3285 (druh stavby: sklad) nachád zajúce j sa
'r stavby súpisn é
parcela Č. 2606/6
na pozem ku
Č. 3286 (druh stavby: sklady ) nachád zajúce j sa
,. stavby súpisn é
parcel a Č. 2606/8

Návrh

súťažných

, drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/12
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13, vŕtaná studňa,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípojka) v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
"Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453)", a to
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých
Moravciach):
2
, parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
, parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
'r parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
'r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
y
parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
'r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
, parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
, parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
'r stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/2
'y stavby súpisné
Č. 3282 (druh stavby: dielne)
nachádzajúcej sa na pozemku
parcela Č. 2606/3
'y stavby súpisné
Č. 3283 (druh stavby: vypal'ovacia pec) nachádzaj úcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/4
'r stavby súpisné
Č. 3284 (druh stavby: kotoh'1a združených prevádzok)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/5
'y stavby súpisné
Č. 3285 (druh stavby:
sklad) nachádzajúcej sa na pozemku
parcela Č. 2606/6
'r stavby súpisné
č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku
parcela Č. 2606/8
'y drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/12

a ďalej plot oddeľl~júci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13, vŕtaná studňa,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípoj ka) v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom súťažné podmienky
tvoria prílohu tohto uznesenia
men UJ e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta MslJ Zlaté Moravce
zabezpečiť v termíne do 17.12.2012 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 28.02.2013 podľa schválených
súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu a účel využitia
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zaplsnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznes enie č. 474/20 12
z 21. zasadn utia Mests kého zastupiteľstva Zlatýc h Morav ciach
konan ého dňa 13.12.2012
mesta Zlaté
na schvál enie prevo du nehnuteľného majet ku vo vlastn íctve
Návrh
diel Č. 4 odčlenený z pozem ku parcel y KN regist ra "E",
Morav ce (LV č. 5417)
é plochy ; celkov á výme ra parcel y je 1428
číslo parcel y 5702/2 (druh pozem ku: ostatn
2
y KN regist ra "E", číslo
2
m ) o výmer e 10 m a diel Č. 5 odčlenený z pozem ku parcel
2
ra parcel y je 235 m )
výme
á
celkov
pôda;
orná
ku:
pozem
(druh
5001/1
y
parcel
2
zo dňa 21.11. 2012 /d'alej
o výmer e 19 m , ktoré budú po zapísa ní GP č.289/2012
y 3128/5 (druh pozem ku:
len "GP"/ tvoriť pozem ok parcel y KN regist ra "C", č. parcel
2
pozem ku parcel y KN
z
záhra da) o celkov ej výmer e 29 m ; o diel Č. 6 odčlenený
(druh pozem ku: orná pôda; celkov á výmer a parcel y
regist ra "E", číslo parcel y 500111
2
2
tvorit ' pozem ok parcel y
.je 235 m ) o výmer e 20 m , ktorý bude po zapísa ní "GP"
2
o celkov ej výmer e 20 m ;
KN regist ra "C", č. parcel y 3128/4 (druh pozem ku: záhra da)
vo vlastn íctve mesta Zlaté
majet ku
nehnuteľného
a schvál enie prevo du
parcel y KN regist ra "C",
Morav ce (L V Č. 3453) - diel Č. 1 odčlenený z pozem ku
2
celkov á výme ra parcel y je 4529 m )
číslo parcel y 3164/2 (druh pozem ku: orná pôda;
pozem ku parcel y KN
o výmer e 44 ml, ktorý bude po zapísa ní "GP" súčast'ou
a nádvo ria; celkov á
regist ra "C", č. parcel y 3164/8 3 (druh pozem ku: zastav ané plochy
ce lna Potočne,i ulici
výmer a 126 m 2 ), ktoré sa nachá dzajú v k. Ú. Zlaté Morav
lov
v Zlatýc h Morav ciach/ do bezpo dielov ého spoluv lastníc tva manže
ce a manže lky
Morav
Zlaté
01
953
5,
Potočná 3400/1
bytom :
Micha la Frajk u,
u hodné ho
dôvod
z
ce,
Márie Frajko vej, bytom : Potočná 3400/1 5, 953 01 Zlaté Morav
138/19 91 Zb. o majet ku
osobit ného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákon a č.
obcí v znení nesko rších predp isov
utí MZ konan ého dúa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatýc h Morav ciach na svoJom 21. zasadn
13.12.2012
prer okov alo
íctve mesta Zlaté Morav ce
Návrh na schvál enie prevod u nehnuteľného majetk u vo vlastn
(LV č. 5417) - schvál enie prevod u
číslo parcel y 5702/2 (druh
- diel Č. 4 odčlenený z pozem ku parcely KN registr a "E",
2
2
výmer e 10m a diel Č. 5
o
)
pozemku: ostatné plochy ; celkov á výmer a parcel y je 1428 m
číslo parcel y 5001/1 (druh pozem ku: orná
odčlenený z pozem ku parcel y KN registr a "E",
2
2
29 m 2 ), ktoré budú po
pôda; celkov á výmer a parcel y je 235 m ) o výmer e 19 m (spolu
m geode tom
GP č.289/2012 zo dľía 21.11.2012, ďalej len "GP" /vyhot ovený
zapísaní
92, 951 93 Topol'čianky,
Martin om Šveco m - Geode tická odborn á kancelária, Dlhov ského
Č. parcel y 3128/5 (druh
IČO: 35 10207 1/ tvoriť pozem ok parcel y KN registr a "C",
2
pozemku: záhrada) o celkovej výmer e 29 m ;
číslo parcel y 5001/1 (druh
- diel Č. 6 odčlenený z pozem ku parcel y KN registr a2 "E",
2
e 20 m , ktor)' bude
pozemku: orná pôda; celkov á výmer a parcel y je 235 m ) o výmer
Č. parcel y 3128/4 (druh
po zapísaní "GP" tvoriť pozem ok parcely KN registr a "C',
2
pozemku: záhrada) o celkovej výmer e 20 m ;
mesta Zlaté
vlastn íctve
vo
majetk u
nehnutel'ného
prevod u
a schválenie
Moravce (LV Č. 3453) - schvál enie prevod u
číslo parcel y 3164/2 (druh
- dicl Č. 1 odčlenený z pozem ku parcel y KN registr a "C",
e 44 m 2 , ktorý bude
pozem ku: orná pôda; celkov á výmer a parcel y je 4 529 m2) o výmer
č. parcel y 3164/8 3 (druh
po zapísaní "GP" súčasťou pozem ku parcely KN registr a "C",
2
pozemku: zastav ané plochy a nádvoria; celkov á výmer a 126 m ),

pozemku: orná
pozem ku parcely KN registra "C", 2číslo parcely 3164/2 (druh
kom v ich osobnom
pôda; celkov á výmer a parcely je 4 529 m ) je priľahlý k pozem
vlastníctve. pričom
vlastníctve a je využív aný ako prístup na pozem ok v ich osobn om
čnej ulici
odkúpením tohto pozem ku sa vyrovn á uličná čiara pozem kov na Poto
ukla dá
kúpnej zmluvy podľa
vedúcej oddelenia správy majetk u mesta zabezpečiť uzatvorenie
schvaľovacej časti uznese nia
časť

LI

r

Č

uj e

stratu

účinnosti

2013
uznesenia, ak kúpna zmluv a nebude uzatvorená v termín e do 30.06.

V Zlatých Morav ciach di1a

13.12.2012

','

"

Ing. Peter Lednár. CSc.
primát or mesta

Uznesenie č. 476/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Morav ciach
konaného dňa 13.12.2012
vlastn íctve mesta Zlaté
Návrh na schvá lenie prená jmu nehnuteľného majet ku vo
dzajú sa v k. ú. Zlaté
Moravce 1 pozem ky parcel y KN registra "E", ktoré sa nachá
pre AGRO Host'ovce,
Morav ce a sú dlhod obo využív ané na poľnohospodárske účelyl
Eduar d Huňady a Ing. Pavel Mozd ík ,
s.r.o. v zastúp ení konateľmi spoločnosti
aný v OR OS Nitra,
sídlo: Host'ovce č. 1,951 91 Host'ovce, IČO: 34106 421, Zapís
a podľa § 9a ods.
zretel'
Oddiel: Sro, Vložk a č.: 529/N z dôvod u hodné ho osobit ného
138/1991 Zb. o majet ku obcí v znení nesko rších
č.
zákon a
9 písm. c)
predpisov.
utí MZ konaného dňa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadn
13.12.2012

prer okov alo
vlastníctve mesta Zlaté
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo
v k. ú. Zlaté Moravce
Moravce - prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú
a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely:

registra "E" číslo 1613/1 , druh pozem ku: ostatné plochy
KN
parcely
pozem ku
2
m
2
o výmere 361 m zapísan ý na LV č. 5417, celkov á plocha 1083
druh pozem ku: ostatné plochy
• časť pozem ku parcely KN registra "E" číslo 1614,
m"
o výmere 136 m 2 zapísan ý na LV č. 3453, celkov á plocha 352
é
registra "C" číslo 21615/ 1, druh pozem ku: trvalé trávnat
KN
parcelu
• pozem ok
2
plochy o výmere 24211 m zapísan ý na LV Č. 3453
"C" číslo 21615/ 7, druh pozem ku: ostatné plochy
registra
KN
parcelu
• pozem ok
2
o výmere I 163 m zapísan ý na LV Č. 3453
registra "C" číslo 21621, druh pozem ku: trvalé trávnat é plochy
KN
parcelu
• pozem ok
2
o výmere 1398 m zapísan ý na LV Č. 3453
druh pozem ku: trvalé trávnat é
číslo 21622,
registra "C"
KN
parcelu
• pozem ok
2
plochy o výmere 1499 m zapísan ý na LV Č. 3453
registra "C" číslo 21623, druh pozem ku: trvalé trávnat é plochy
KN
• pozem ok parcelu
o výmere 4406 m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
registra "E" číslo 1625/6 1, 2druh pozem ku: ostatné plochy
KN
• časť pozem ku parcely
m
2
o výmere 5 743 m zapísan ý na LV Č. 3453, celkov á plocha 5891
u: zastava né plochy a nádvor ia
pozemk
druh
parcelu KN registra "E" číslo 1623,
• pozem ok
2
o výmere 288 m zapísan ý na LV Č. 5417
né plochy
KN registra "E" číslo parcely 1624, druh pozem ku: zastava
parcelu
• pozem ok
2
a nádvor ia o výmere 1489 m zapísan ý na LV Č. 3453
o výmere
KN registra "E" číslo 1755/1 , druh pozem ku: orná pôda
parcelu
• pozem ok
3 022 m 2 zapísan ý na LV Č. 5417
pozem ku: trvalé trávne porasty
KN registra "E" číslo 1944, druh
parcely
• časť pozem ku
2
,
m
2
82
plocha
á
celkov
o výmere 66 m zapísan ý na LV č. 3453,
plochy o výmere 460
parcelu KN registra "E" číslo 2004/1 , druh pozemk u: ostatné
• pozem ok
m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
registra "E" číslo 2009/2 6, druh pozem ku: ostatné plochy o výmere
KN
• pozem ok parcelu
I 802 m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
ku: ostatné plochy o výmere I 028
• pozem ok parcelu KN registra "E" číslo 2009/2 7, druh pozem
m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
ku: ostatné plochy o výmere I 768
• pozem ok parcelu KN registra "E" číslo 2009/2 8, druh pozem
m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
výmere
registra "E" číslo 2009/4 4, druh pozem ku: ostatné plochy o
• pozem ok parcelu KN
687 m 2 zapísan ý na LV Č. 3453
ku: ostatné plochy o výmere I 197
• pozem ok parcelu KN registra "E" číslo 2009/5 6, druh pozem

•

časť

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

m 2 zapísaný na LV Č. 3453
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2044, druh pozemku: orná pôda o výmere 857 m 2
2
zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 957 m
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2060, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 622
111 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2061, druh pozemku: orná pôda o výmere 259 m 2
zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2063, druh pozemku: orná pôda o výmere 266 m 2
zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2156, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
37488 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 2157, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 989 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
časť
pozemku parcely
KN
registra "E" číslo 2353, druh pozemku: trvalé trávne porasty
2
o výmere 2323 m 2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 3294 m
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2354, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
6165 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
časť
pozemku
parcely
KN
registra "E" číslo 2506, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 35 090 m 2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 35280 m 2
pozemok
parcelu
KN registra "E"
číslo 2547,
druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 7 560 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu
KN
registra "E" číslo 2591, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 1712 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2592, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
885 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3061, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
1 565 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 3062, druh pozemku: orná pôda o výmere 26 007
m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3149, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 2 713 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 3150, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 439 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu
KN
registra "E" číslo 3477, druh pozemku: orná pôda o výmere 63
323 m 2 zapísaný na LV Č. 5417
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3485, druh pozemku: orná pôda o výmere
192 m 2 (1/2) z celkovej výmery 384 m 2 zapísaný na LV Č. 6642
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3486, druh pozemku: orná pôda o výmere
196 m 2 (1/2) z celkovej výmery 392 m 2 zapísaný na LV Č. 6642
pozemok
parcelu
KN
registra
"E" číslo 3657, druh pozemku: orná pôda o výmere
2 061 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu
KN registra "E" číslo 3658,
druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 813 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 3 660, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
2
o výmere 2 431 m zapísaný na LV Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
l 557 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 805, druh pozemku: orná pôda o výmere 30 029
m 2 zapísaný na L V Č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 806, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 838
m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu
KN registra "E" číslo 808, druh pozemku: orná pôda o výmere 17 557
2
m zapísaný na LV Č. 3453
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3914, druh pozemku: orná pôda o výmere
l 684,33 m 2 (1/3) z celkovej výmery 5 053 m 2 zapísaný na LV Č. 6761

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

časť

pozemku parcely
KN registra "E" číslo 2218, druh pozemku: orná pôda o výmere
435,50 111 2 (1/2) z celkovej výmery 871 m 2 zapísaný na LV Č. 6233
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2219, druh pozemku: orná pôda o výmere 460 m 2
(1/2) z celkovej výmery 920 m 2 zapísaný na LV Č. 6233
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3746, druh pozemku: orná pôda o výmere
798,50 m 2 (1/2) z celkovej výmery 1597 m 2 zapísaný na LV Č. 6712
časť
pozemku parcely KN registra "E" číslo 3747, druh pozemku: orná pôda o výmere
3 128 m 2 (1/2) z celkovej výmery 6 256 m 2 zapísaný na LV Č. 6712
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3748, druh pozemku: orná pôda o výmere
3 079 m 2 (1/2) z celkovej výmery 6 158 m 2 zapísaný na LV Č. 6712
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3749, druh pozemku: orná pôda o výmere
763 m 2 (1/2) z celkovej výmery 1 526 m 2 zapísaný na LV Č. 6712
časť pozemku
parcely KN registra
"E" číslo 2589, druh pozemku: trvalé trávne porasty
2
o výmere 3 69 m ( 1/2) z celkovej výmery 738m 2 zapísaný na LV Č. 4419
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 2658, druh pozemku: orná pôda o výmere
30,83 m 2 (4/75) z celkovej výmery 578 m 2 zapísaný na LV Č. 6406
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2659, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
54,n m 2 (4/75) z celkovej výmery l 026 m 2 zapísaný na LV Č. 6406
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 2 708, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 17 596 m 2 zapísaný na LV Č. 5417
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 no, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 3 621 m 2 zapísaný na LV Č. 5417
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 2730, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 76,3 8 m 2 (1/8) z celkovej výmery 611 m2 zapísaný na LV Č. 6425
časť
pozemku
parcely
KN registra "E" číslo 2731, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 70,63 m 2 (1/8) z celkovej výmery 565 m 2 zapísaný na LV Č. 6425
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 2732, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmerc 152,50 m 2 (1/8) z celkovej výmery 1 220 m 2 zapísaný na LV Č. 6425

Spolu prenajímané pozemky:
326980,39 m2 = 32,6981 ha
pre AGRO Hosťovce, s.r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti
Eduard Huňady a
Hosťovce, IČO:
34106421,
Ing. Pavel Mozdík, sídlo: Hosťovce č. l, 951 91
Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/N z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu
za cenu

určitú

od 01.01.2013 do 31.12.2022
34,94 E/ha/rok

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
Obchodná spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o., sídlo: Hosťovce Č. L 951 91 Hosťovce,
IČO: 34 106 421 využívala uvedené pozemky na
poľnohospodárske
účely už od
roku 2007, obhospodarovala
ich, dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímateľovi
/nájomné bolo uhrádzané načas/.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - pren~jom nasledovných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté
Moravce a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely:
•
•
•
•

časť pozemku
parcely
KN
registra "E" číslo 1613/1, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 361 m 2 zapísaný na LV Č. 5417, celková plocha 1083 m"
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 1614, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 136 m 2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 352 m 2
pozemok
parcelu
KN
registra "C" číslo 21615/1, druh pozemku: trvalé trávnaté
plochy o výmere 24211 m 2 zapísaný na LV Č. 3453
pozemok
parcelu
KN
registra
"C" číslo 21615/7, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 1 163 m 2 zapísaný na LV Č. 3453

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozemok
parcelu
KN
registra "C" číslo 21621, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy
o výmere 1398 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "C" číslo 21622, druh pozemku: trvalé trávnaté
plochy o výmere 1499 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "C" číslo 21623, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy
o výmere 4406 m 2 zapísaný na LV č. 3453
časť
pozemku parcely
KN
registra "E" číslo 1625/61, druh pozemku: ostatné plochy
2
o výmere 5 743 m 2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 5891 m
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 1623, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 288 m 2 zapísaný na LV č. 5417
pozemok
parcclu
KN registra "E" číslo parcely 1624, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1489 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu
KN registra "E" číslo 175511, druh pozemku: orná pôda o výmere
3 022 m 2 zapísaný na LV č. 5417
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 1944, druh pozemku: trvalé trávne porasty
2
o výmere 66 m 2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 82 m ,
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2004/J, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 460
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 2009/26, druh pozemku: ostatné plochy o výmere
1 802 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/27, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 028
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/28, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 768
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN
registra "E" číslo 2009/44, druh pozemku: ostatné plochy o výmere
687 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/56, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 197
m 2 zapísaný na LV č. 3453
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2044, druh pozemku: orná pôda o výmere 857 m 2
zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 957 m 2
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2060, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 622
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2061, druh pozemku: orná pôda o výmere 259 m 2
zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2063, druh pozemku: orná pôda o výmere 266 m 2
zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2156, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
37 488 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 2157, druh
pozcmku: trvalé trávne porasty
o výmere 989 m 2 zapísan)! na LV č. 3453
časť
pozemku parcely
KN
registra "E" číslo 2353, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 2323 m 2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 3294 m 2
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2354, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere
6165 m 2 zapísaný na LV č. 3453
časť
pozemku
parcely
KN
registra "E" číslo 2506, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 35 090 m 2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 35280 m 2
pozemok
parcelu
KN registra OlE" číslo 2547,
druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 7 560 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu
KN
registra "E" číslo 2591, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
ovýmere 1712 m 2 zapísanýnaLVč.3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2592, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
885 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra OlE" číslo 3061, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
l 565 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3062, druh pozemku: orná pôda o výmere 26007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

m 2 zapísan)' na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3 149, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 2 713 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo
3150, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 439 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu
KN
registra "E" číslo 3477, druh pozemku: orná pôda o výmere 63
323 m 2 zapísaný na LV č. 5417
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3485, druh pozemku: orná pôda o výmere
192 m 2 (1/2) z celkovej výmery 384 m 2 zapísaný na LV č. 6642
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3486, druh pozemku: orná pôda o výmere
196 m 2 (1/2) z celkovej výmery 392 m 2 zapísaný na LV č. 6642
pozemok
parcelu
KN
registra
"E" číslo 3657, druh pozemku: orná pôda o výmere
2 061 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu
KN registra "E" číslo 3658, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 813 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 3 660, druh
pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 2 431 m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
1557 m 2 zapísanýnaLVč.3453
pozemok
parcelu KN registra "E" číslo 805, druh pozemku: orná pôda o výmere 30 029
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 806, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 838
m 2 zapísaný na LV č. 3453
pozemok
parcelu
KN registra "E" číslo 808, druh pozemku: orná pôda o výmere 17557
m 2 zapísaný na LV č. 3453
časť
pozemku parcely KN registra "E" číslo 3914, druh pozemku: orná pôda o výmere
2
l 684,33 m (1/3) z celkovej výmery 5 053 m 2 zapísaný na LV č. 6761
časť
pozemku parcely
KN registra "E" číslo 2218, druh pozemku: orná pôda o výmere
435,50 m 2 (1/2) z celkovej výmery 871 m 2 zapísaný na LV č. 6233
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2219, druh pozemku: orná pôda o výmere 460 m 2
(1/2) z celkovej výmery 920 m 2 zapísaný na LV č. 6233
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3746, druh pozemku: orná pôda o výmere
798,50 m 2 (1/2) z celkovej výmery 1597 m 2 zapísaný na LV č. 6712
časť pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3747, druh pozemku: orná pôda o výmere
3 128 m 2 (1/2) z celkovej výmery 6 256 m 2 zapísaný na LV č. 6712
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3748, druh pozemku: orná pôda o výmere
3 079 m 2 (1/2) z celkovej výmery 6 158 m 2 zapísaný na LV č. 6712
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 3749, druh pozemku: orná pôda o výmere
763 m 2 (1/2) z celkovej výmery l 526 m 2 zapísaný na L V č. 6712
časť pozemku
parcely KN registra
"E" číslo 2589, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 369 m 2 (1/2) z celkovej výmery 738m 2 zapísaný na LV č. 4419
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 2658, druh pozemku: orná pôda o výmere
30,83 m 2 (4/75) z celkovej výmery 578 m 2 zapísaný na LV č. 6406
časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2659, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
54, n m 2 (4/75) z celkovej výmery 1 026 m 2 zapísaný na LV č. 6406
pozemok parcelu
KN
registra "E" číslo 2 708, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 17 596 m 2 zapísaný na LV č. 5417
pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 no, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 3 621 m 2 zapísaný na LV č. 5417
časť
pozemku parcely KN registra "E" číslo 2730, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 76,3 8 m 2 (1/8) z celkovej výmery 611 m 2 zapísaný na LV č. 6425
časť pozemku
parcely
KN registra "E" číslo 2731, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 70,63 m 2 (1/8) z celkovej výmery 565 m2 zapísaný na LV č. 6425
časť
pozemku
parcely KN registra "E" číslo 2732, druh pozemku: trvalé trávne porasty
o výmere 152,50 m 2 (1/8) z celkovej výmery 1 220 m 2 zapísaný na LV č. 6425

Spolu prenajímané pozemky:
326980,39 m 2 = 32,6981 ha
Eduard HUl1ady a
pre AGRO Hosťovce, s.r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti
Ing. Pavel Mozdík, sídlo: Hosťovce Č. 1,951 91
Hosťovce, IČO:
34106421,
Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/N z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu
za cenu

určitú

od 01.01.2013 do 31.12.2022
34,94 E/ha/rok

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
Obchodná spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o., sídlo: Hosťovce Č. 1,951 91 Hosťovce,
IČO: 34 106421 využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske
účely už od
roku 2007, obhospodarovala ich, dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímateľovi
/nájomné bolo uhrádzané načas/o
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
/~)

---
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Uznesenie č. 47712012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa l3.12.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce IL V Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E",
číslo parcely 5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 7 323 m2)
o výmere 13 m 2 , ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach
pre podnikateľa - obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania:
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33401 799, vedeného v Živnostenskom
registri ObÚ Nitra pod Č. 407 - 2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a §
9a ods. 9 písm. c) zákona
Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
l3.12.2012
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
IL Y Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely
5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 7 323 m 2 ) o výmere 13 m 2 ,
ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach Iparcela KN registra
"C', Č. parcely 1904/7 o výmere 13 m 2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok neusporiadaný na LV 1 pre podnikateľa
obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30,953 Ol
Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod Č. 407 2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 3l.12.2015
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. l38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -> 15,00 €/m 2 /rok
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku na Námestí A. Hlinku o výmere l3 m 2 sa nachádza pod predajným stánkom vo
vlastníctve podnikateľa.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce ILY Č. 54171 prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo
parcely 5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková v)'mera parcely 7 323 m 2 ) o výmere
13 m 2 , ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach Iparcela KN
registra "C", Č. parcely 1904/7 o výmere 13 mZ, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
na ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok neusporiadaný na LY 1
pre podnikateľa - obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: Nám. A.
Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ
Nitra pod Č. 407 - 2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 01.0 l.20 13 do 31.12.2015
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno I) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -> 15,00 €/m 2 /rok
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku na Námestí A. Hlinku o výmere 13 m 2 sa nachádza pod predajným stánkom vo
vlastníctve podnikateľa.
ukladá
vedúccj oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie č. 478/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.]2.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce IL V č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E",
číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15 678 m 2 )
o výmere 10m 2 , ktorý sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre
podnikatel'a obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania:
Štúrova 42, 941 01 Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ
Nové Zámky pod č. 404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný
stánok s pevným základoml z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2]. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
ILV Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra ,.E". číslo parcely
5601 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15678 mZ) o výmere 10 m 2 ,
ktorý sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre
podnikateľa
obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova 42, 941
Ol Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nové Zámky pod Č.
404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným
základoml z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
13811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od Ol.0 l.20 13 do 3l.12.20 15
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -----+ 15,00 €/m 2 /rok
- pľenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh pľedávaného tovaru)/, ktoľÝ má charakteľ stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za pľedchádzajúci kalendárny ľok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov je, že Pľenajímaná časť
pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 mZ sa nachádza pod stánkom, v ktorom
menovaný podnikateľ pľevádzkuje podnikateľskú činnosť - pľedaj pekáľenských výrobkov -----+
prenájom pozemku na podnikateľské účely, nízka výmera pľenajímaného pozemku.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce /L V Č. 54171 - pľenájom časti pozemku paľcely KN ľegistra "E''' číslo
paľcely 560 l (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmeľa parcely 15 678 mZ) o výmere
10m 2 , ktoľÝ sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre podnikateľa
obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova 42, 941
Ol Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registľi ObÚ Nové Zámky pod Č.
404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený Pľedajný stánok s pevným
základoml z dôvodu hodného osobitného zľeteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov
na dobu 3 rokov od 0l.0l.2013 do 31.12.2015
z dôvodu hodného osobitného zľeteľa
podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia

2
ku Č. 2 ---> 15,00 €/m /rok
s majetk om mesta Zlaté Morav ce v znení jeho Dodat ku Č. l a Dodat
ohľadu na miesto a účel
- prenájom pozem ku na umiest nenie predajného stánku /bez
v zmysl e staveb ného
podnikania (druh predáv aného tovaru)/, ktorý má charak ter stavby
zákona zvýšené o výšku inflácie za predch ádzajú ci kalend árny rok.
~ 9a ods. 9 písm. c)
Dôvodom hodný m osobit ného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa
ších predpi sov je, že prenaj ímaná časť
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení neskor
2
pod stánkom, v ktorom
pozem ku na Bernolákovej ulici o výmer e 10m sa nachád za
pekáre nských výrobk ov --->
menov aný podnikateľ prevád zkuje podnikateľskú činnosť - predaj
ho pozem ku.
prenájom pozem ku na podnikateľské účely, nízka výmer a prenaj ímané
ukla dá
nájomnej zmluv y podľa
vedúcej oddele nia správy majetk u mesta zabezpečiť uzatvorenie
schval'ovacej časti uznese nia

V Zlatých Morav ciach

dňa

l3.12.2 012

Ing. Peter Ledná r, CSc.
primát or mesta
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Uznesenie č. 4792012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce /LY č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E",
číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 11,2 m 2 , ktorý sa
nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom vo
vlastníctvc podnikateľa/
-+ pre
podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod
č. 407 - 3543
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
/L V Č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely
5601 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 11,2 m 2 , ktorý sa nachádza na Bernolákovej
/pod predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa/ pre
ul. v Zlatých Moravciach
podnikateľa Ing. Romana Geiszlera,
miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 4073543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015
podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
prcdpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 -+ 15,00 €/m 2 /rok
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach o výmere 11,2 m 2 sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce /L V Č. 5417/ - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo
parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 11,2 m 2 , ktorý sa nachádza na
Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa/
pre podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska ll, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod Č. 4073543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 -+ 15,00 €/m 2/rok
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel

v zmysl e stavebného
podnik ania (druh predáv aného tovaru )/, ktorý má charak ter stavby
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalend árny rok.
§ 9a ods. 9 písm. c)
DÔvodom hodný m osobit ného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa
že prenaj ímaná časť
je,
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení neskorších predpi sov
11,2 m 2 sa nachád za pod
pozem ku na Berno lákove j ulici v Zlatýc h Moravciach o výmer e
predajn)'m stánko m vo vlastn íctve podnikatcľa.
ukla dá
nájomnej zmluv y podľa
vedúcej oddele nia správy majetk u mesta zabezpečiť uzatvorenie
schvaľovacej časti uznese nia

V Zlatých Morav ciach

dňa

J 3.12.2 012

-",

Ing. Peter Lednár, CSc.
primát or mesta
.
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Uznesenie č. 480/2012
kého zastupiteľstva Zlatýc h Morav ciach
Mests
z 21. zasadn utia
konan ého dňa 13.12. 2012
vlastn íctve mesta Zlaté
Návrh na schvá lenie prená jmu nehnuteľného majet ku vo
y KN registra "C",
parcel
ku
Morav ce /LV č. 3453/ - schvá lenie prená jmu časti pozem
2
o výmer e 123 m , ktorý sa nachá dza na
číslo parcel y 1513 (druh pozem ku: záhra dy)
Ing. Roma na Geiszlera,
Ul. Sama Chalú pku v Zlatýc h Morav ciach pre podnikateľa:
35 10562 3, veden ého
miesto podni kania: Nitria nska 11, 95301 Zlaté Morav ce, IČO:
ného zretel'a podľa § 9a
v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 - 3543 z dôvod u hodné ho osobit
nesko rších predpisov.
ods. 9 písm. c) zákon a č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zasadn utí MZ konan ého dl1a
Mestsk é zastupiteľstvo v Zlatýc h Morav ciach na svoj om 21.
13.12. 2012
prer okov alo
prenáj mu nehnuteľného majetk u vo vlastn íctve mesta Zlaté
schvál enie
Návrh na
registr a "C", číslo parcely
Morav ce /LV Č. 3453/ - prenáj mu časti pozem2 ku parcel y KN
za na tlI. Sama Chalú pku
1513 (druh pozem ku: záhrad y) o výmer e 123 m , ktorý sa nachád
podnik ania:
podnikateľa: Ing. Roma na Geiszl era, miesto
v Zlatýc h Morav ciach pre
tensko m
Živnos
v
ého
veden
Nitrian ska ll, 953 01 Zlaté Morav ce, IČO: 35 105 623,
ného zreteľa podľa § 9a
registri ObÚ Nitra pod Č. 407 - 3543 z dôvod u hodné ho osobit
neskor ších predpi sov na
ods. 9 písm. c) zákon a Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení
výške 700,00 €lrok zvýšen é
dobu l roka ~ od 01.0l. 2013 do 3l.12. 2015 za nájom né vo
o výšku inflácie za predch ádzajú ci kalend árny rok.
§ 9a ods. 9 písm. c)
Dôvod om hodný m osobit ného zreteľa na uzatvo renie nájmu podľa
ších predpi sov je, že prenaj ímaná časť
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení neskor
2
na podnikateľské účely sa
pozem ku na Ul. Sama Chalú pku o výmer e 123 m , využív aná
prevád zkuje
za prevád zkou Rýchle občerstvenie", v ktorej podnikateľ
nachád za
ým obklad om - guľatino
podnikateľskú činnosť /LETN Á ZÁHR ADA ohrade ná dreven
schvaľuje

u Mesta Zlaté Morav ce
3/5 väčšinou všetký ch poslan cov prenáj om nehnuteľného majetk
číslo parcel y 1513 (druh
/LV Č. 3453/ - prenáj om časti pozem ku parcely KN registr a "C",
2
Sama Chalú pku v Zlatýc h
pozem ku: záhrad y) o výmer e 123 m , ktorý sa nachád za na Ul.
podnik ania: Nitrian ska ll,
Morav ciach pre podnikateľa: Ing. Roma na Geiszl era, miesto
om registr i ObÚ Nitra
953 Ol Zlaté Morav ce, IČO: 35 105 623, vedené ho v Živno stensk
§ 9a ods. 9 písm. c)
pod Č. 407 - 3543 z dôvod u hodné ho osobit ného zreteľa podľa
sov na dobu l roka ~ od
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení neskor ších predpi
zvýšen é o výšku inflácie za
01.0l.2 013 do 31.12. 2015 za nájom né vo výške 700,00 €/rok
predch ádzajú ci kalend árny rok.
§ 9a ods. 9 písm. c)
Dôvod om hodný m osobit ného zreteľa na uzatvo renie nájmu podľa
ších predpi sov je, že prenaj ímaná časť
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetk u obcí v znení neskor
2
na podnikateľské účely sa
pozem ku na Ul. Sama Chalú pku o výmer e 123 m , využív aná
prevád zkuje
za prevád zkou Rýchle občerstvenie", v ktorej podnikateľ
nachád za
ým obklad om - guľatinou!.
podnikateľskú činnosť /LETN Á ZÁHR ADA ohrade ná dreven

ukla dá
vedúcej oddele nia správy majetk u mesta
zabezpečiť uzatvo renie nájom nej zmluv y
V Zlatýc h Morav ciach

dňa

13.12. 2012

podľa schvaľovacej časti

uznese nia

Ing. Peter Ledná r, CSc.
primát or mesta
..- - --------7
~-,: C~éC. e-c.:...-.
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Uznesenie č. 481/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce /LY č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E",
číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 27,00 m 2 , ktorý sa
nachádza na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom
s pevným základom vo vlastníctve podnikateľa/
--+ pre
podnikateľa
Miroslava Záchenského
SIMONA, miesto podnikania:
Murgašova 23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom
registri ObÚ Nitra pod č. 407 -1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a §
9a ods. 9 písm. c) zákona
č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce IL V č. 54171 schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh
pozemku: ostatné plochy) o výmere 27,00 m 2 , ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ul. v
Ipod predajným stánkom s pevným základom vo vlastníctve
Zlatých Moravciach
podnikateľal

pre podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, miesto podnikania: Murgašova
23,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra
pod č. 407 - 1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015
písmeno I) VZN č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení
jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 --+ 15,00 €/m 2 /rok - prenájom pozemku na umiestnenie
predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý
má charakter stavby v zmysle stavebného zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci
kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 27,00 m 2 na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa.
--+

schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo
Zlaté Moravce IL V č. 54171
parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 27,00 m 2 , ktorý sa nachádza na
Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach Ipod predajným stánkom s pevným základom vo
vlastníctve podnikateľal
--+ pre
podnikateľa Miroslava Záchenského
SIMONA, miesto podnikania: Murgašova
23,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra
pod č. 407 - 1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015
za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1
písmeno l) VZN č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení
jeho Dodatku č. I a Dodatku č. 2 --+ 15,00 €/m 2 /rok - prenájom pozemku na umiestnenie

predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý
má charakter stavby v zmysle stavebného zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci
kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy)
o výmere 27,00 m 2 na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa.
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012
': :

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/~

--_:y;
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Uznesenie č. 482/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce ILV č. 54171 - časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5616 (druh
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m 2 ) o výmere 52,17 m 2 , ktorý
sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach
pre Ing. Máriu
Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 94217,95301 Zlaté Moravce lna ktorom sa
nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na schválenie
prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce IL V č. 54171 - prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely
5616 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m 2 ) o výmere 52,17
m 2 , ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach
pre Ing. Máriu
Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce lna ktorom sa
nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 01.0l.2013 do 31.12.2015
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ----> 15,00 €/m 2 /rok
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánkulbez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m 2 sa nachádza pod stánkom s pevným
základom, ktorý je vlastníctvom nájomcu .
.l"chval'uje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce ILV č. 54171 - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo
parcely 5616 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m2) o výmere
52,17 mZ, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach
pre Ing.
Máriu Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 942/7,953 01 Zlaté Moravce lna ktorom
sa nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ----> 15,00 €/m 2 /rok
- pren~jom pozemku na umiestnenie predajného stánkulbez ohľadu na miesto a účel
podnikania (druh predávaného tovaru)!, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa ~ 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m 2 sa nachádza pod stánkom s pevným
základom, ktorý je vlastníctvom nájomcu.
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dúa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
_ _ _ _o
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súpisné číslo 829; tento pozemok Mário Rafael udržuje, stará sa oň a taktiež o časť pozemku
parcely registra "C" č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m 2
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 484/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce IL V č. 34531 - pozemok parcely KN registra "C", číslo parcely 2536/1 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 m\ na ktorej sa nachádza stavba
súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza v katastrálnom území
mesta Zlaté Moravce na Kalinčiakovej ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a čast' parcely KN
registra "C", číslo parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m 2 _
pozemok pod .jestvujúcimi dvoma schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane
budovy vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o.,
zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46711 708, OS zapísaná v OR OS Nitra vo Vložke č.:
31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh
na
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce ILV Č. 34531 - pozemok parcely KN registra "C", číslo parcely 2536/1 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 m 2 1 na ktorej sa nachádza stavba
súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľal, ktorý sa nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na
Kalinčiakovej ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a časť parcely KN registra "C", číslo parcely
2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m 2 - pozemok pod jestvujúcimi
schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane budovy vo vlastníctve žiadateľa (L V Č.
3994)
pre obchodnú spoločnosť: ALTIZ s.r.o., zastúpenú konateľom spoločnosti Ing.
Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 46711 708,
OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
nadobu určitú do 31.12.2015 lodOl.01.2013do31.12.20151
za nájomné v zmysle VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho dodatkov -----> 1,00 €/m 2 /rok (prenájom pozemku na podnikateľské účely)
zvýšené o výšku inf1ácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce, ktoré sa nachádzajú pod stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa
(LV Č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach Ibývalý ÚRAD PRÁCEl
schval'uje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce IL V Č. 34531 - prenájom pozemku parcely KN registra "C', číslo parcely
2536/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 mZ lna ktorej sa nachádza
stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľal, ktorý sa nachádza v k. Ú. mesta Zlaté
Moravce na Kalinčiakovcj ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a časť pozemku parcely KN registra
"C", číslo parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m 2 - pozemok pod
jestvujúcimi schodmi, ktoré sa
nachádzajú na bočnej strane budovy vo vlastníctve
žiadateľa (L V Č. 3994)
pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú konateľom
spoločnosti Ing. Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 953 O1 Zlaté Moravce,
IČO: 46711708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
na dobu určitú do 3l.12.2015 lod 0l.0l.2013 do 31.12.20151
za nájomné v zmysle VZN č. 6120 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
1,00 €/m 2 /rok (prenájom pozemku na podnikateľské účely)
v znení jeho dodatkov
zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce, ktoré sa nachádzajú pod stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa
(L V č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach Ibývalý ÚRAD PRÁCEl
ukladá
vedúccj oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
----jo

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 48512012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na
schválenie
prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce ILV č. 54171 schválenie prená.imu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1568 (druh
pozemku: trvalé trávne porasty; celková výmera parcely 282 m 2 ), ktorý sa nachádza na
Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri oplotení Veľkého mestského parkul za účelom
umiestnenia - dvoch kusov jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240
cm (šírka x výška) a schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E",
číslo parcely 1462 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely
1 565 m 2 ), ktorý sa nachádza na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri hudove
reklamného
požiarnej zbrojnicel za účelom umiestnenia - jedného obojstranného
panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) ----+ pre podnikateľský subjekt obchodné meno: Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení konatel'mi spoločnosti Mgr.
Elenou Král'ovenskou a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2U, 821 04 Bratislava,
IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B z
dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zh. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľla
13.12.2012
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ - prenájmu
časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1568 (druh pozemku: trvalé trávne
porasty; celková výmera parcely 282 m 2 ), ktorý sa nachádza na Ul. l. Mája v Zlatých
Moravciach /pri oplotení Veľkého mestského parkuj za účelom umiestnenia - dvoch kusov
jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) a schválenie
prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1462 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely l 565 m 2), ktorý sa nachádza na Ul. l.
M~ja v Zlatých Moravciach /pri budove požiarnej zbrojnice/ za účelom umiestnenia jedného obojstranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) ----+
pre
podnikateľský subjekt
obchodné meno: Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení
konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta
2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 237/8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov, od 01.01.2013 do 31.12.2015 za nájomné l 400,00 €/rok
(prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov jednostranného a l kusu obojstranného
veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m\
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedené reklamné
zariadenia /2 ks jednostranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm a l ks
obojstranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm 1 sú umiestnené na častiach
pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce už od roku 1994 a obchodná spoločnosť
Akzcnt Media spol. s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou
a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaná
v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B si doposiaľ riadne plnila všetky
povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, vyplývajúce z uzatvorcného nájomného vzťahu.

schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce IL V č. 54171 - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo
parcely 1568 (druh pozemku: trvalé trávne porasty; celková výmera parcely 282 m 2 ), ktorý sa
nachádza na Ul. l. Mája v Zlatých Moravciach Ipri oplotení Veľkého mestského parkul za
účelom umiestnenia - dvoch kusov jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x
240 cm (šírka x výška) a prenájom časti pozemku parcely KN registra "E'" číslo parcely
1462 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely l 565 m 2 ), ktorý
sa nachádza na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri budove požiarnej zbrojnicel za
účelom umiestnenia jedného obojstranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240
cm (šírka x výška) ---+ pre podnikateľský subjekt - obchodné meno: Akzent Media spol.
s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou a Igorom Slaninom,
sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 23 7IB z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov, od 01.0l.2013 do 31.12.2015 za nájomné 1 400,00 €/rok
(prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov jednostranného a 1 kusu obojstranného
2
veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m ).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedené reklamné
zariadenia 12 ks jednostranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm a l ks
oboj stranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm 1 sú umiestnené na častiach
pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce už od roku 1994 a obchodná spoločnosť
Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou
a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaná
v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B si doposiaľ riadne plnila všetky
povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, vyplývajúce z uzatvoreného nájomného vzťahu.
ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dl1a

13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Uznesenie Č. 487/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dľí.a 13.12.2012
Harmonogram zasadnutí Mestského

zastupiteľstva

Zlatých Moravciach na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľí.a
13.12.2012
prerokovalo
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2013 a
s ch va ťuj e
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2013 na
dátumy 28.február, 25. apríl, 20. jún, 19. september, 7. november, 12. december.

V Zlatých Moravciach

dľí.a

13.12.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 488/2012
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Informácia o výsledku kontroly NKU
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného
13.12.2012
prerokovalo
infonnáciu o výsledku kontroly NKU
berie na vedomie
infonnáciu o výsledku kontroly NKU

V Zlatých Moravciach

dňa

13.12.2012
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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dňa

Uznesenie Č. 489/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21.zasadnutí MZ konanom
13.12.2012
prerokovalo
návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt
schvaľuje

odpísanie nevymožiteľných
117649,37 EUR.

V Zlatých Moravciach

dňa

pohľadávok

13.12.2012

od dlžníkov m. p. Službyt

podľa

prílohy v sume

dňa

Uznesenie
Uznesenie č.č. 490/2013
490/2013
zz 22
.
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva
22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
konaného
dií.a
28.02.2013
konaného dľia 28.02.2013
Určenie
rčenie zapisovateľky
zapisovateľky

Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dií.a
dňa
28.02.2013
28.02.2013
prerokovalo
prerokovalo
určenie
určenie zapisovateľky
zapisovateľky aa
berie
berie na
na vedomie
vedomie
že
Silvia
Švajčíková
že Silvia Švajčíková bola
bola určená
určená za
za zapisovateľku
zapisovateľku zápisnice
zápisnice na
na 22.
22 . zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konanom
konanom
dňa
28.02.2013
dila 28.02.2 013
V
dňa 28.02.2013
28.02.2013
V Zlatých
Zlat)/ch Moravciach,
Moravciach, dií.a

ng.
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CS c.
ng. Peter
primátor
primátor mesta
mesta

~
r('~·/ ,.#ľA
rJ~--vr
~~
Mgr. Mario Lénárt
Mgr. Mario Lénárt
prednosta
prednosta MsÚ
MsÚ

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 491/2013
491/2013
zastupiteľstva
zz 22
.
zasadnutia
Mestského
22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
dňa
28.02.2013
konaného
konaného dňa 28.02.2013

Určenie
Určenie overovateľov
overovateľov zápisnice
zápisnice
Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22.

zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dňa
dňa

28.02.2013
28.02.2013
prerokovalo
prerokovalo
určenie
určenie overovateľov
overovateľov

zápisnice
zápisnice
berie
na
vedomie
berie na vedomie
overovateľov
overovateľov zápisnice:
zápisnice: p.
p. poslanca
poslanca Ing.
Ing. Petra
Petra Hollého
Hollého aa p.
p. poslanca
poslanca Ing.
Ing . Viliama
Viliama Rumanka
Rumanka
V
dňa 28.02.2013
28.02.2013
V Zlatých
Zlatých Moravciach,
Moravciach, dňa

~~

Ing.
Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CSc.
primátor
mesta
primátor mesta

Mgr.
Mgr. Mario
Mario Lénált
Lénárt
prednosta
MsÚ
prednosta MsÚ

492/2013
Uznesenie č. 492/20
13
zasadnutia Mestského zastup
zastupiteľstva
Moravciach
z 22 . zasadnutia
it eľstva v Zlatých M
o ravciach
28.02.2013
konaného dňa 28.02.20
13
Schválenie návrhovej komisie
Mestské
zastupiteľstvo
v Zlatých Moravc
Moravciach
dňa
Me
ts ké zastupite
ľ s tv o v
iach na svojom 22
22.. zasadnutí MZ
Ml konaného
ko naného dľí.a
28.02.2013
28
.02 .2013
pprerokovalo
r e r okovalo
návrh
ná vrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
komisie
za predsedu návrhovej komi
sie p. poslanca PaedDr. Dušana Husára za členov:
čle no v. p. poslankyňu
poslankyt'íu
PharmDr. Ivonu
Vicianovú.
a
p.
poslankyňu
Eriku
Babockú
Ivo nu Vici anovú. ap . poslankyi1u

dňa 2
28.02.2013
V Zlatých
Z lat)Tch Moravciach,
Moravci ach, dna
8.02.2013

@~~~
ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
mes ta

~.r;if~:ď-

Mgr.
M gr. Mario
Mari o Lénárt
Lé nárt
prednosta MslJ
MsÚ

Č. 493/2013
493/2013
Uznesenie č.
zastupiteľstva v
v Zlat)lch
Zlatých Moravciach
Moravciach
zz 22 .. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dií.a
dňa 28.02.2013

Schválenie programu
programu zasadnutia
zastupiteľstvo v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného di'ía
dňa
Mestské zastupiteľstvo
28.02.2013

prerokovalo
zasadnutia 22
22.. MZ
program zasadnutia
sschvaľuje
ch va ťuj e
program
zasadnutia 22.
22. MZ ss týmito
týmito zmenami:
zmenami:
program zasadnutia
10 zaradiť
zaradiť Informáciu členov
členov SFZ o
o konaní
konaní Majstrovstiev
Majstrovstiev Európy UEFA
ako bod
bod 10
EFA Una Slovensku
Slovensku
17 na
II zaradiť
zaradiť bod
bod Vystúpenia
Vystúpenia občanov
občanov
ako bod II

V Zlatých Moravciach, dt1a
dňa 28.02.2013
V

Ing. Peter
Peter Lednác
Lednár, CSc.
CSc.
Ing.
primátor mesta
mesta
~
r/r!-~,if

~,/f...,./

Mgr.
~ilgr.

Mario Lénárt
Lénárt
Mario
prednosta
MsÚ
predno sta M
st)

č. 494/2013
Uznesenie Č.
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.02.2013

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a PO
podprogramov
dpl'ogramov
s výhľadom
vj'hľadom na roky 2014 a 2015
Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí NIl
MZ konaného dňa
dňa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
28.02.2013
28
.02.2013
prerokovalo
ávrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
a) Návrh
s výhľadom na roky 2014 - 2015
b) Správu hlavného kontrolóľa
kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015
čiastočné
c) Návrh na použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania v roku 2013 na čiastočné
splácanie istín z bankových úverov
berie na vedomie
kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
na rok 2013
a) Správu hlavného kontrolóra
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015
b) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s
výhľadom na roky 2014-2015

va ťuj
s ch vaľ
uj e
rok 2013 vrátane programov a podprogramov
a) Rozpočet Mesta
Mesta Zlaté Moravce na ľok
s výhľadom na roky 2014-2015
b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 E
€ na čiastočné splácanie istín
istín
z bankových úverov
splácanie
c) Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné splácanie
istín z bankových úverov

v Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013

Ing. Peter Lednár.
Lednár, CSc.
'Sco
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
MsÚ
prednosta Ms
Ú

Príloh a k uzneseniu
zmeny v

I.

č.

494/20 13

Rozpočte

Mésta Zlaté Morav ce na rok 2013
na návrh poslancov MsZ

Úprava vo výdavk ovej časti bežnéh o l'OZpočtu:
FK 0 1.1. 1.6. 633 Výdavky obce - materiá l
FK 0 1. 1. 1. 6. 637 Výdavky obce - služby
FK 05 .1 .0 .
644 Transfer p. o. Záhradn ícke slu žby mesta
FK 08. 1.0.
64 1 Transfer p. o. MSKaŠ - divízia šport

- 13.000 ,00 €
- 7.000,0 0 €
+ 10.000,00 €
+ 10.000 ,00 €

II. Úprava vo výdavk ovej časti bežnéh o rozpočtu:
FK 01.1. 1.6. 637 Výdavky obce - slu žby
FK 08.1.0.
64 1 Transfer p. o. MSKaŠ - di víz ia šport
FK 10.2.0. I. 6 10-630 Za ri ade ni e o patrova te ľs kej slu žby - výdavk y

+ 2.800,00 €
+ 2.800,00 €

III. Úprava vo výdavl wvej časti bežnéh o l'OZpočtu :
FK 01.1.1.6. 610-62 0 Výdav ky obce - mzdy a odvody
FK Ol. I . I .6. 637 Výdav ky obce - slu žby
FK 0 1.1. 1.6. 637 Výdav ky obce - slu žby
FK 08 . 1.0.
642 Transfe r nez iskový m práv n ický m osobám

- 28.950 ,00 €
- 36.000 ,00 €
- 5.050,00 €
+ 70.000 ,00 €

-

IV. Úprav a vo výdavk ovej časti bežnéh o l'OZpočtu:
FK 04 .5. 1.
644 Cestn á doprava - transfe r práv.oso be za loženej štátom FK 05 .1.0.
644 Transfer p. o. Zá hradníc ke slu žby mesta

5.600,00 €

7.000,0 0 €
+ 7.000 ,00 €

Uznesenie Č.
č. 495/2013
495/2013
Uznesenie
zz 22
22 .. zasadnutia
zasadnutia Mestského
Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
dňa
28.02.2013
konaného
konaného dl'í.a 28.02.2013
Návrh na
na zmenu
zmenu účelu
účelu použitia
použitia schváleného
schváleného úveru
úveru
Návrh
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dňa
dňa
Mestské
28.02.2013
28.02.2013
pprerokovalo
,.e,.okovalo
a) návrh
návrh na
na zmenu
zmenu účelu
účelu použitia
použitia úveru
úveru schváleného
schváleného Slovenskou
Slovenskou sporiteľňou,
sporiteľňou , a.s.
a.s. na
na
a)
financovanie technickej
technickej vybavenosti
vybavenosti výstavby
výstavby nájomných
nájomných bytov
bytov na
na účel
účel financov
financovania
financovanie
an ia
rekonštrukcie
MK Murgašova
Murgašova ulica
ulica -- Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce vo
vo v)'ške
výške 100
100 000
000 EU
EUR
rekonštrukcie MK
R
rekonštrukciu aa modernizáciu
modernizáciu škôl
škôl aa školských
školských zariadení
zariadení vo
vo výške
výške 100
100 000
000 E
EUR
aa rekonštrukciu
R
b) návrh
návrh na
na ručenie
ručenie úveru
úveru zo
zo Slovenskej
Slovenskej sporiteľne,
sporiteľne, a.s.
a.s. bianko
bianko zmenkou
zmenkou
b)
c) návrh
návrh na
na zmenu
zmenu uznesenia
uznesenia č.
č. 459/2012
45912012 zo
zo dňa
dňa 13.12
13.12.2012
tak, že
že slová
slová ""na
c)
.2 012 tak,
na
financovanie technickej
technickej vybavenos
vybavenosti
výstavbe nájomných
nájomných bytov"
bytov" vv príslu
príslušnom
financovanie
ti kk v)'stavbe
šnom
"na financovanie
financovanie rekonštrukcie
rekonštrukcie MK
MK
gramatickom tvare
tvare sa
sa nahrádzajú
nahrádzajú slovami
slovami "na
gramatickom
EUR aa rekonštrukciu
rekonštrukciu
Murgašova ulica
ulica -- Zlaté
Zlaté Moravce,
Moravce, vo
vo výške
výške 100
100 000
000 EUR
Murgašova
aa modernizáciu
škôl
a
školských
zariadení
vo
výške
100
000
EUR"
modemizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR"
sschvaľuje
c h va ťuj e
a) zmenu
zmenu účelu
účelu použitia
použitia úveru
úveru schváleného
schváleného Slovenskou
Slovenskou sporiteľňou,
sporiteľňou, a.s.
a.s. na
na fifinancovanie
a)
nancovanie
účel
rekonštrukcie
technickej vybavenosti
vybavenosti výstavby
výstavby nájomných
nájomných bytov
bytov na
na úč
technickej
e l financovania
financo vania rekonštrukcie
MK Murgašova
Murgašova ulica
ulica -- Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce vo
vo v)/ške
výške 100
100 000
000 E
EUR
rekonštrukciu
MK
R aa rekon
štrukciu
EUR
modernizáciu škôl
škôl aa školských
školských zariadení
zariadení vo
vo vý
výške
100 000
000 EUR
aa modernizáciu
ške 100
b) ručenie
ručenie úveru
od Slovenskej
Slovenskej sporiteľne,
sporiteľne , a.s.
a.s. bianko
bIanko zmenkou
zmenkou
b)
úveru od
c) zmenu
zmenu uznesenia
uznesenia č.
č. 459/2012
459/2012 zo
zo dl'í.a
dila 13.12
13.12.2012
tak, že
že slová
slová "na
"na financovanie
financovanie
c)
.20 12 tak,
technickej vybavenosti
vybavenosti kk výstavbe
výstavbe nájomných
nájomných bytov"
bytov" vv príslušnom
príslušnom gramatickom
gramatickom tvare
tvare
technickej
"na financovanie
financovanie rekonštrukcie
rekonštrukcie MK
MK Murgašova
Murgašova ulica
ulica -- Zlaté
Zlaté
sa nahrádzajú
nahrádzajú slovami
slovami "na
sa
EUR
a
rekonštrukciu
a
modernizáciu
škôl
a
školských
Moravce,
vo
výške
100
000
Moravce, vo v)!ške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských
zariadení vo
vo výške
výške 100
100 000
000 EUR"
EUR"
zariadení

~~

Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CSc.
Ing.
primátor
mesta
primátor mesta
~
r,- ~
~~AJI-

v~~/l.JI'
Mgr.
Mario Lénárt
Lénárt
Mgr. Mario
prednosta
MsÚ
prednosta MsÚ

Uznesenieč.č. 496/2013
496/2013
Uznesenie
z
22
.
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z 22 . zasadnutia Mestské ho zastupiteľstva v Zlat)rch Moravciach
dňa 28.02.2013
konaného dňa
konaného
28.02.2013
Náv
rh
dodatku
č.l k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2012 o určení výšky dotácie na
Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/20 12 o určení vý šky dotácie na
prevádzku aa mzdy
mzdy na
na žiaka
žiaka základnej
základnej umeleckej
umeleckej školy,
školy, dieťa
dieťa materskej školy
ma tu sl{e.i školy
prevádzku
a
školských
zariadení
so
sídlom
na
území
mesta
Zlaté
Moravce
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zas
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dila
Mestské
tupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasad nutí MZ konaného dil a
28.02.2013
28.02.2013

prerokovalo
prerokovalo

dodatku č.I
č .1 ktor)'m
ktorým sa
samení
mení aadopíňa
dopíňaVZN
VZN mesta
mestaZlaté
Zlaté Moravce
Moravce Č.Č . 8/2012
8/2012 oourčení
určení
NNávrh
ávrh dodatku
výšky dotácie
dotácie na
na prevádzku
prevádzkuaa mzdy
mzdyna
nažiaka
žiakazák
základnej
umeleckej školy,
školy,dieťa
dieťa materskej
v)'šky
ladnej umeleckej
materskej
školy
a
školských
zariadení
so
sídlom
na
území
mesta
Zlaté
Moravce
školy a školsk)'ch zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
sa uznáša
uznáša
sa
na
dodatku
č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
na dodatku č.I
k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
dieťa materskej školy a školských zariadení so
a
mzdy
na
žiaka
základnej umeleckej
umeleckej školy,
školy, dieťa
a mzdy na žiaka základnej
materskej školy a školsk)'ch z.ariadení so
sídlom
na
území
mesta
Zlaté
Moravce
sídlom na území mesta Zlaté Moravce

~2z-

Ing. Peter
PeterLednár,
Ledná.r,CSc.
CSc.
Ing.
primátor
mesta
primátor m esta

~ffh~c:I

Mgr. Mario
Mario Lénárt
Lénárt
Mgr.
prednostaMsÚ
MsÚ
prednosta

Uznesenie Č.
č . 497/2013
497/2013
Uznesenie
z
22
.
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva
Zlatých Moravciach
Moravciach
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva vv Zlat)fch
di1a 28.02.2013
28 .02.2013
konaného dňa
konaného
Návrh na
na schválenie
schvá lenie Dodatku
Dodatku Č.
č. 33 k VZN
VZN mesta
m es ta Zlaté
Z laté Moravce
Moravce č.
č. 4/201
412011J oo poskytovaní
poskytovaní
Návrh
sociálnych služieb,
služieb, o spôsobe
spôsobe aa výške
výške úhrad
úhrad za
za tieto
tieto služby
služby
sociálnych
Mestské zastupitel'stvo
zastupiteľstvo v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného clila
dňa
Mestské
28.02.2013
28
.02.2013

prerokovalo
prerokovalo
návrh Dodatku
Dodatku č.Č . 33 kk V
VZN
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce čČ.. 4/20
412011
poskytovaní sociálnych
sociálnych slu
služieb,
návrh
ZN mesta
II oo poskytovaní
žieb,
spôsobe
výške úhrad za
za tieto
tieto slslužby
oo spôso
be aa výške
užby
sa uuznáša
sa
zn á§a
na dodatku
dodatku č.Č . 33 kk VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce č.Č. 4/2011
4/2011 oo poskytovaní
poskytovaní sociálnych
sociálnych služieb,
služieb,
na
o
spôsobe
a
výške
úhrad
za
tieto
služby
v
predloženom
znení
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení
di1a 28.02.2013
28.02 .2013
V Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach dňa
V

~---.;--~
~

Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CSc.
Ing.
primátor mesta
mesta
primátor

~d~f/ť~

Mgr. Mario
Mario LLénárt
Mgr.
' nárt
prednosta
Ms Ú
predn
osta MslJ

Uznesenie Č.
č. 498/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Z lat)/ch Moravciach
konaného dňa 28.02.2013
Dodatok Č.
č. 4 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT
SL UŽBYT Zlaté Moravce
Morav ce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ
dňa
M Z konaného dl18
28.02.2013
28 .02.2013
prerokovalo
návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlak
Zlaté Moravce
V10ravce
podľa
podl'a predložené materiálu
s ch val'
vaľ uj
ll) e
Dodatok č. 4 k Zriad'ovacej
SLUŽBYT
Zriaďovacej listine príspevkovej
príspe vkovej orgamzacle
orgalllzacle SL
ŽBYT Zlaté Moravce,
Moravcc,
mestský
podnik,
so
sídlom:
Radlinského
14,
953
01
Zlaté
Moravce,
IČO:
18047343
mestsk)'
Ol
J Č'O:
v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

28.02.2013

Ing. eter Lednár, CSc.
primátor mesta

if

M~1t
0 1

~
M·L"
ano enart
M gr.
MsÚ
prednosta M
sÚ

DODATOKč.4

k
Zriaďovacej

listine príspevkovej organizácie

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik,
so sídlom: Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce SLUŽBYT Zlaté Moravce,

mestský podnik, sa mení na základe uznesenia mestského
Č. 498/2013 zo dňa 28.02 .2013 nasledovne:
1. Bod 7) upravujúci Základný predmet
,,7) I. Základný predmet hlavnej

činnosti

zastupiteľstva

a podnikateľskú

činnosť

mesta Zlaté Moravce

znie:

čitmosti :

a) výkon správy zvereného majetku, zabezpečenie preventívnych a bežných opráv,
údržby, úprav a vedenie jeho evidencie,
b) prenájom nebytových priestorov,
c) správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta Zlaté Moravce,
d) vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kúrenár, elektrikár, výťahár, stolár, zámoČlúk,
e) administratívne činnosti spojené s nakladaním s bytovým majetkom mesta.
II.

Podnikateľská činnosť:

a) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
b) oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej
mechaniky (projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a
regulačnej techniky a montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických
zariadení),
c) opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení."

2. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.
Tento dodatok

Č.

4 tvorí

V Zlatých Moravciach

neoddeliteľnú súčasť

dňa

uvedenej

zriaďovacej

listiny.

28.02.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Uznesenie č. 49912013
499/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Zlat)!ch Moravciach
konaného dňa 28.02.20l3
28.02.2013
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej
príspevlwvej organizácie
organiúlcie Technické služby mesta
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59,95301
59, 953 01 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného llJ'ía
dňa
28.02.20
13
28.02.2013

prerokovalo
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta
mc:: ; la Zlaté
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženom
predloženum
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu
uznesen iu
s ch vvaľ
a ľuj
e
II je
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Z
Zlaté
laté
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01
OJ Zlaté Moravce, IČO:
I >'0 : 00587168 v predloženom
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu

V Zlatých
Zlat)!ch Moravciach

dňa

28.02.2013

~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
CSc.
primátor mesta

~;if~ťA;W-Mgr. Mario Lénárt
Lénárt
prednosta MsÚ

DODATOKč. 7

Zriaďov acej

k
listine príspevkovej orga nizácie

Technické služby mesta Zlaté Moravce
So sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
Zriaďovacia

listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Technické služby mesta
Zlaté Moravce zo dľla 1.10.2004 v znení jej dodatkov sa dopÍňa na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č. 499/2013 zo dňa 28.02 .2013 nasledovne:

1. Doterajší bod označený ako ,,6) Majetok príspevkovej organizácie" sa označuje správne

ako bod 8), pričom tento bod vrátane nadpisu znie:
,,8) Vecné a finančn é vymedzenie majetku:
l . Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý
jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti a s majetkom, ktorý nadobudla vlastnou
činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ tohto
majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný a nehmotný investičn ý
majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej
evidencii. Súpis majetku ajeho hodnota sú obsiahnuté v prílohe č . 1 tejto zriaďovacej listiny.
2. Príspevková organizácia spravuje majetok v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii."
2. Nasledujúce body

označené

ako 7) a 8) sa označujú ako body 9) a 10).

3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 7 tvorí

V Zlatých Moravciach

neoddeliteľnú súčasť

dňa

uvedenej

zriaďovacej

listiny.

28.02.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Uznesenie č. 500/2013
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva
dňa 28.02.2013
konaného dňa
č. 2 k Zriaďovacej
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta
Dodatok Č.
Zlaté Moravce, mestský podnil\:,
podnil{, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova
Sládkovičova 1, 953 01
01 Zlaté
Moravce
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa
Mestské zastupiteľstvo
28.02.2013
prerokovalo
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine
Zlaté
li stine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 71até
mestský podnik, Robotnícka
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1,953
1, 953 01
O1 Zlaté Moravce,
Moravce,
Moravce, mestsk)!
znení
IČO: 31410529 v predloženom zne
ní uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu
va ťuj
s ch vaľ
11 jee
Zlaté
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Z
laté
Sládkovičova 1, 953 O1
Robotnícka
botn ícka 1, so sídlom: Sládkovičova
l Zlaté Moravce,
Moravce, mestský podnik, Ro
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu

dňa 28.02.2013
V Zlatých Moravciach dňa

~~

fng . Peter Lednár, ' Sco
primátor mesta

~
M'L~L~ " '
M~

. gr. ano enart
nart
prednosta Ms
MsÚ.

DODATOK č. 2
k
Zriaďovacej

listine príspevkovej organizácie

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1,
so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce

Zriaďovacia

listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, sa dopÍňa na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce Č . 500/2013 zo dňa 28.02.2013 nasledovne:

1. Bod 7) vrátane nadpisu znie:
,,7) Vecné a finančné vymedzenie majetku:
l. Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý
jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti a s majetkom, ktorý nadobudla vlastnou
činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ tohto
majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný a nehmotný investičný
majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej
evidencii. Súpis majetku ajeho hodnota sú obsiahnuté v prílohe Č. 1 tejto zriaďovacej listiny.
2. Príspevková organizácia spravuje majetok v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii."

2. Ostatné ustanovenia
Tento dodatok

Č.

Zriaďovacej

2 tvorí

V Zlatých Moravciach

listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené .

neoddeliteľnú súčasť

dňa

uvedenej

zriaďovacej

listiny.

28.02.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

z

Návrh

22

.

Ui.nesenie č. 501/2013
zasadnutia Mestského zastupireľstva v Zlatých Moravciach
konantho di1a 28.02.2013

prevodu nehnuteľného majetku vo vla.stnkh·e nw<:t:i 7.1.itt'.·
3453) sch\•álenie prevodu časti pozemku pa rccly KN registra „c·-, č.
parcely 88712 (<lruh pozemku:
zastav:rné plôchy a nádvoria;
cel.l<ová \',ýine-ra:
25709 m1), .ktorá bude po odčlenení
GP č. 114/2012 zo diia 19.11.2012
/vyltotoven}m geodetom frfartinom Švecom Geo1/etick1í odbomá luwcefária, Dlliuvskt!ho
Y2, 951 93 Topol'éianky, IČO: 35102 071, overeným tlifo
20.Jl.2011 Ing. M11re.ko111
//ltišom pod č. 583120121 predstavovať parcelu KN registra „C", č. parcľly 887/..tO
(druh pozemku: zas t avané plochy n nádvoria) o v)1mcrc 77 m1 n pa.-celu KN rcgi�tni
„C", č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané p lo c hy a nádvoria.) o v� mcrc -465
in1 /spolu 542 ml/�
ktoré
sa nachad'lajú
v
k. ú. Zlaté Moravce
na
líl.
Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre
na

schválenie

Moravce (L V č.

-

-

'.--

A.driana

fflová,

{Ul)

a

,.... Radoslav Tokár,
(.J /2)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138il991
Zb. o majetku obcí v mení nesk.orškh predpisôv
Mestské z.astupireľstv-0 v Zlatých Moravciach

na svoj om

22. zasadnutí MZ konand10 dna

28.02.2013

prerokovc1lo
navrh na schválenie prcvod�1 11ehnuteľm.;'10 majetku vo vlastnfctH: tnL·�ta Zlaté Monivc.:..:
(l V C 3453)
schválenie prevodu b1sti pozemklt parcely KN registra „C''. č. parcdv
887/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria; celková výmcrn: 25 709 m�i, kto1�1
bude po odčlenení
GP é. 114/2012 zo dtfa 19.ll.'20l2
11'.yhotoven_J;m geod.:i(J111
Martinom .�vecom
Gt!odelická o.dborná kancelária, Dlhovského 92. 951 93 Topoľčianky.
!(O· ]j/02071, overeným dňa 20.IJ.2012 Ing. Marekom /Jlé.úmi pod(: 583120121
predstavovať paFCelu KN registra „C", č. parce.y 887/40 (druh pozemku� zast:l\ <né plodty
a nádvoria) o výmere 77 m1 a parcelu KN registra „c·. č. parcely 887/4 l (druh pozemku:
zasta\'ané plochy 11 nádvoria) o výmere 465 m2 /spolu 542 m2/. ktore
sa nachádzajú
v
k. ú. Zlaté Moravce na L· . Tovärenskej v Zlatyd1 Moravcíach. pre
-

-

;..... Adriana Filová,
( 112)
,.... Radoslav Tokár,

a

(11?.)
hodného osobitného zreteľa podľa � 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13-g.'1991 Zb.
o :n:ije1ku
obcí v znení neskorších predplsov
:ra cenu 50, 00 tlm;, éo pri celknl'�Í v;.'nwre 5-12 m1 predstav11íe kúpnu umu ] / UO. {)() f
z dôvodu

-;

Oôvq_gom hodným_ osobitnéh0Lr.·� ·a 1e:
„
susediaca
funkčne prislúch<ljúca k po7ťmku lpuzern,'
uv�deoá čast' pozemku je
parcely KN r�pis1ra .,C', č. parcely 887120 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvorin)
.<J stavbe /stavba so súpisným číslom 2099, druh �tavby· iná budova
o výmere l 94 m1/
postavenej na Ll'jto parcele/ vo vJas1nictve žiadateľov (LV č. 3901)
-

'r žíadatelia sa zaväzujú túto čase' pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiľ
op l ote n i e - zabezpečenie ochrany budovy - stav by , ktorá má byr' predmcton1
rekonštrukcie/
s

ch

v

o

ľ 11 j e

J/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnureľného

majetku

vo vlastníctve mesta 71até

prevod časti pozemku p a rce ly KN regiscra „C". č. parcely 887/ 2
za s ta v ané plochy a nádvoria;
celkovo výmera: 25 709 111�), ktorá bude

Moravce (l V č. 3453)

(druh pozemku:

-

po odčleneni
GP č. 114/2012 zo dňa l 9. ! 1.2012 lvyholOven}m geodewm i'vlor1i11am
,�l'ecom - Geodetická odborná k.ancelaľia, Dlhovskeho 92, 9 51 93 Topoľčianky. !('U:
35 102 07 J, overen_ým dlw 20. J J 2012 lng Marekom lllé.fom pod t:. 58J/20J 21 predstavovať
parcelu KN registra „C", č. parcely 887140 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o
\')1mere 77 m2 a parcelu KN regisrra „C", č. parcely 887/41 (d rub pozemku: zastavané
plochy a mi.dvoria) o výmere 465 m2 /spolu 542 m1/, kroré
sa nachädza.ili v
k. ú.
Zlaté Mo ravce
r

Ul. Továrenskej

na

( ,�·)
>-

v

Zlatých Moravciach,

ore

Adria.na Fllová,
a

R ado slav Tokár,

( 1/2)
osobitného

zret ľa podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. US/1991 Zb.
nHtJetku obci v znení neskorsich predpisov
:!Cl cenu 50,00 f/11r� čo pri celkove; výmere 5-12 m� preJstavuje kúp1111 cenu �-: 100.00 C
z dôvodu hodného

o

Q_ôvodom iodnym osobjtného zr .t�'aK
usediaca - funkčne prislúcha_iúca k pozemku !pnZélllOk
„
u 1edená č( sť pozemku je
parcel y KN regi st ra „C", č. p a rcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
výmere 194 m2/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 2099. druh stavby: iná budova

o

postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve žiadateľov
·s;.

žiadatelia

sa zaväzujú

/oplotenie

-

rekonštrukcieí
ukladá
vedúcej oddelenia

(LV č. 390 ! }

túrn časť pozemku využil' ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť
ochrany htKlovy - stavby. k to rá má byť predmetom

zabezpečenie

správy majetku

mesta

zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy

podľa

schvaľovacej časti

uznesenia

11r{11je
stralu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebl1de uz.atvo(ená v termíne do 31.0&.20 l 3

V Z!mých Moravciach

dňa 28.02.2013
.
�
o

/
,·
'

- - --,

�

'�

l

l

.1

�� C!'. ,,.. < •

Ing. Peter Lednár, CSc.
pr[máror mesta

/ / . l_ ;

„

�

M1--.1:·:· -1ari n Lénárt
prednosta

Msú

Uznesenie č.
Č. 502/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
dňa 28.02.2013
konaného dňa
Návrh na zrušenie uznesenia č.474/2012
č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zas
zastupitel'stva
tupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa
dňa 13.12.2012.
Mestské zastupitel'stvo
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasad
zasadnutí
dňa
nutí MZ konaného dňa
28.02.2013

prerokovalo
prer okov alo
návrh na zrušenie uznesenia Č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
dňa 13.12.2012
v Zlatých Moravciach konaného dúa
ruší
rl/ší
uznesenie Č.
zastupiteľstva
Moravciach
Č . 474/2012 z
21. zasadnutia Mestského zastupiteľstv
a v Zlatých Mo
ravciach
konaného dl1a
dňa 13.12.2012

V Zlatých Moravciach

dňa

28.02.2013
28
.02.2013

Lednár, CSc.
Ing. Peter LednáL
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

z

22

.

Uznesenie č. 503/2013
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa

Návrh
oa schválenie
Moravce (LV č. 5417) :

prevodu

28.01.2013

nehnuteľného

majetku vo vlastníctve nu.·st<t :t.h1t�

diel č. 4 odčlenený z

pozemku parcely KN registra ,,E.". číslo pan:d�· 5702/2
9 m2 a diel č. S odčleneny 1. pozemku parcely KN registra .,E„, číslo
pa rcely 3-500111 o výmere 19 m2, kto ré budú po zapísaní
CP č. t29/2012 1.0 dňa

0

o výmere

21.11.2012, ďalej len „GP" Jodčlene.ni

geomelrickf1m

pl1ínom č. / 29/2(} 11

w

tlií1/

21.11.2012, vyhotoveným geodetom !V/artinom Švecom - Geodelická odbonuí lwuceMri11.
Dlhovské/10 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa 07.0l.21JJJ Ing.
M11rekom llléšom
parcely

3128/S o

diel č. 6

o

o výmere

1120}3/

pot/ č.

celkovej výmere 28

tvoriť

m�;

pozemok

parcely

l<N rcgistn\ „C",

č.

odčlenený z pozemku parcely KN registra „ E", číslo pa rccly 3-500111
2
m , ktorý bude p-0 zapísaní „GP�• tvoriť pozemok r•arcely KN

19

registra „C", č. parcely 3128/4 o celkovej vým�re 19 m1;

(LV č. 3453):
diel č. l odčlenený z pozemku parcely KN registra „C", čisto p.ncely 3164/2
o \')'mere
45 m2, kto rý bude po zapísaní ,,GP" súčasťou pozemku p<-lrcely KN
registra „C", č. parcely 3164/83 1 ktor é sa nachádzajú
v k. ú. Zlaté Mor:ffce /na
Potočnej ulici v Zlatých Moravcia-ch/ do be:ipo-<ltefovéh.o spoh1vlastnictva manž.dov
a

0

Michala
Frajku,
Márie Frajlcovej,

z

dôvodu hodného osobhného zreteľa

Zb. o majetku

nrnnželky

a

obci

podľa

v znení neskorších
-

------·--··-·--

§ 9a ods. 8

pľedpisov

----····-

písm. c) z;ikona č.

138/l 991

-·--- ------- -----·�····-

Me.'ltske zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasa<lnuti Ml konand

28.02 20i3
prerokovalo

n

---

chia

Ná_yrhm -na schválenie prevodu n.el}nutel'ného majetku vo viasrníerve mesta Zlaté Morave�
í L V č. 541 7) :
p
diel č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra .J·:··, čísto parcdy 570'2 '2 o vvm-:r..:
9 m- a diel č. 5 odčleneny z pozemku parcely KN registra ,,E", číslo parcely 3-5001/l
ovýmere 19 m2,'·1oréb\1dú po zapísaní GP č.129/2012 zodňa 21.l!.'2012.ďaiejicn
"GP." lodélencnť
geomelrickým plánom é. 129:2012 :::o dňa 21 JI.1012. vvhown:nJ'm

gcJOderom Martínom Swcom

-

Geodetická odborná kancelária. Dlhovského 92. 951 91

Topoľčianky, IČO: 35 102 071 .over-eným dňo 07.0J. 2013 Ing Marekom Jlféšom pod é
1120131 tvoríť pozemok parcely KN reglstrn ,.C:'. č. parcely 312815- o celkovej v�·merl! 28

rn":
o

diť'\ č 6

výmere

odčlenený

19 m2

,

z

pozemku.

ktorý bllde

parcely

KN regrstra .J:'·.

číslo parcely

po zapísaní „GP'" lvoríť pozernok

„C", č. parcely 312814 o cdkovc:j výmere 19 mi;

parcely

3-5001/1

KN rľgislra

O.V č. 34231 :.
diel c. 1 odčlenen.ý z pozemku parcely KN registra C
čisJo parcely 3 \6412 o výmere
45 rn". ktorý bude po zapísan[ „GP" súčasťou pozemku parcely KN rcgíscra ,.c·. č
p'1rcely 3l64/83 , ktoré sa nachádzajú
v
k. ú.
Zlaté
Moravce /na Potočnej ulici
v Zlatých Moravciach/ do bezpodiefového spoluvlastníctva manželov
a

0

.,

".

ukladá
ukladá
vedúcej
vedúcej oddelenia
oddelenia správy
správy majetku
majetku mesta
mesta
zabezpečiť
uzatvorenie
kúpnej
zmluvy
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
podľa schvaľovacej
schvaľovacej časti
časti uznesenia
uznesenia
uurčuje
r č uj e
stratu
stratu účinnosti
účinnosti uznesenia,
uznesenia, ak
ak kúpna
kúpna zmluva
zmluva nebude
nebude uzatvorená
uzatvorená vv termíne
termíne do
do 31.08.2013
31.08.2013

V
dňa 28.02.2013
28 .02.2013
V Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach dňa

~eev;>
~.::"" e ?C ...
-e

Ing.
Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CSc.
primátor
mesta
primátor mesta

~ta:if
~-U/ta+f

Mgr.
Mgr. Mario
Mario Lénart
Lénart
prednosta
prednosta MsÚ
MsÚ

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 504/2013
504/2 013
zz 22
22 .. zasadnutia
zasadnutia Mestského
Mestské ho zastupiteľstva
zastupiteľstva v
v Zlatých
Zlatýc h Moravciach
Moravciach
konaného
dňa
28.02.2013
konaného dI"18 28 .02. 2013
Návrh
Návrh na
na schválenie
schválenie zámeru
zámeru prevodu
prevodu nehnuteľného
nehnutd'ného majetku
maj e tku vo
vo vlastníctve
vlastníctve mesta
me 'ta
Moravce
(LV
č.
5417)
schválenie
zámeru
prevodu
časti
pozemku
parcely
Zlaté
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - schválenie zámeru prevodu časti pozemku parcely KN
KN
2
registra
mZ),
registra "E",
"E", č.
č. parcely
parcely 2322/1
2322 / 1 (druh
(druh pozemku:
pozeml<u: orná
orná pôda;
pôd a; celková
c el k ová výmera:
výmera: 7
7 328
328 m
),
ktorá
sa
nachádza
pod
budovou
garáže
vo
vlastníctve
žiadateľa
Istavba
neusporiadaná
ktorá sa nachádza pod budovou garáže vo vlastníctve žiadatel'a Istavba ne uspol'iadaná
na
VI aa časti
na L
LvI
časti pozemku,
pozemlm, ktorá
ktorá je
je priľahlá
pril'ahlá k
k pozemku
pozemku pod
pod budovou
budovo u garáže
garáže vo
vo
22
žiadatel'a
o
výmere
cca
82
m
Ivid'.
priložený
grafický
náčrtl,
ktorý
vlastníctve
vlastníctve žiadatel'a o výmere cca 82 m Ivid'. priložený grafický náč rtl, ktorý sa
sa
nachádza
nachádza vv k.
k. ú.
ú. Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce vv lokalite
lokalite Nábrežie
Nábrežie za
za majerom
maje rom v
v Zlatých
Zhl~'c h Moravciach,
Moravciach,
pre
pre
;>
,. Ľudovíta
Ľudovíta Jánošova,
Jánošova, bytom:
bytom: Železničiarska
Železničiarska 1168/16,
1168/16, 953
953 01
01 Zlaté
Zlaté Moravce,
M o ravec, nar.
nar.
02.08.1969
02.08.1969 (111)
(111)
zz dôvodu
dôvodu hodného
hodného osobitného
osobitného zreteľa
zretel'a podľa
podl'a §
§ 9a
9a ods.
ods. 8
8 písm.
písm. e)
e) zákona
záko n a č.
č . 138/1991
138/199]
Zb.
o
majetku
obcí
v
znení
neskorších
predpisov
Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské
Mes tské zastupiteľstvo
zastupiteľ s t vo v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dií.a
dl1a
28.02.2013
28. 02. 20 13

prerokovalo
prero k ov a lo
návrh
návrh na
na schválenie
schválenie zámeru
zámeru prevodu
prevodu nehnuteľného
nehnuteľného majetku
majetku vo
vo vlastníctve
v las tn íctve mesta
mes ta Zlaté
l l.até
Moravce
KN registra
Moravce (LV
(LV č.
č. 5417)
5417) -- schválenie
schválenie spôsobu
spôsobu prevodu
prevod u časti
časti pozemku
pozemJzu parcely
parcely K
reg istra
2
ktorá sa
,.E",
.E ·. čč .. parcely
parcely 2322/1
23 22/1 (druh
(druh pozemku:
pozemku: orná
orná pôda;
pôda; celková
ce lko vá výmera:
výmera: 77 328
328 m
m 2 ),
), k.toľá
sa
nachádza
budovou
I
nac hád za pod
pod
budovou garáže
ga ráže vo
vo vlastníctve
v lastníctve žiadateľa
žiadateľa Istavba
Istavba neusporiadaná
neuspo riad aná na
na L
LV
V1
aa časti
pozemku,
ktorá
je
priľahlá
k
pozemku
pod
budovou
garáže
vo
vlastníctve
ž
iadateľa
časti pozemku , ktorá je priľahlá k pozemku pod budo vo u ga ráže vo vlastníctve i iad a te ľa
22
oo výmere
Zlaté Moravce
Moravce
výmere cca
cca 82
82 m
m Ivid'.
Iv iď. priložený
priložený grafický
grafic ký náčrtl,
náčrt!. ktorý
ktorý sa
sa nachádza
nachádza v
v k.
k. Ú.
Ú. Zlaté
vv lokalite
lokalite Nábrežie
Náb režie za
za majerom
maje rom vv Zlatých
Zlat)/ch Moravciach,
Moravc iach. pre
pre
y.r Ľudovíta
Jánošova,
bytom:
Železničiarska
1168/16,
Ľud ov í ta Jánošova, byto m: Železni č i a rs ka 1168116 , 953
953 O
Oll Zlaté
Zlaté Moravce,
Mora vc e. nar.
nar.
02.08.1969
02.08.1969 (111)
(l1l)
zz dôvodu
dôvod u hodného
hodného osobitného
osobitného zreteľa
zreteľa podľa
podľa §
§ 9a
9a ods.
od s. 88 písm.
písm. e)
e) zákona
zákona Č.
Č. 138/1991
138/ 1991 Zb.
Zb.
oo majetku
maj etku obcí
obcí vv znení
znení neskorších
neskorších predpisov
predpisov
Dôvodom
osobitného zreteľa
Dôvodo
m hodným
hod ným osobitného
zreteľa je:
je:
uvedená
časť
pozemku
sa
nachádza
stavbou garaze
garaze vo
uvedená časť pozemku sa nachádza pod
pod stavbou
vo vlastníctve
vlastníctve žžiadateľa
iadateľ a
(neusporiadanej
k pozemku
(neusporiadanej na
na LV)
LV) aa časť
čas ť je
je priľahlá
priľahlá 1<.
pozemku pod
pod stavbou
stavbou garáže
garáže aa k
k pozemku
pozemku vo
vo
vlastníctve
Ľudovíta
Jánošova
(LV
č.
2785)
pozemok
parcely
KN
registra
"C",
Č.
parcely
vlas tníctve Ľudovíta Jánošova (L V č. 2785) - pozemok parcel y
reg istra .,C', č. parcely
2
1993
záhrady;
výmera:: 679
1993 (druh
(druh pozemku:
pozemku:
záhrady; celková
celková výmera
679 m
m 2 ))
ss ch
ch val'
v CI l' uj
ujee
zámer
prevodu
majetku
(LV čČ. 5417)
5417) -zámer prevodu nehnuteľného
nehnutel'ného maj
etk u vo
vo vvlastníctve
lastní ctve mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce (L
spôsob
parcely KN registra
"E",. č.
2322/1
pozemku:
spôso b prevodu
prevo du ččasti
asti pozemku
pozemku parcely
registra .,E"
č . parcely
parcely 2322
/1 (druh
(d ruh po/emk
u:
22
),
ktorá
sa
nachádza
pod
budovou
garaze
vo
orná
pôda;
celková
výmera:
7
328
m
orná pôda; celková vý m era: 7 328 m ), ktorá sa nachádza
pod
budovou
gm6žc vo
vlastníctve
/stavba
LV I aa časti
vlas tní ctve žiadateľa
žiadate ľa Is
tavba neusporiadaná
neusporiadaná na
na LVI
čas ti pozemku,
pozemku , ktorá
k ~ orá je
je ppril'ahlá
riľahl á
2
klz pozemku
pod
budovou
garáže
vo
vlastníctve
žiadateľa
o
výmere
cca
82
m
Ivid'.
priložený
poze mku pod budovou gará že vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 111:' viď. pr ilo ~'.cný
grafický
Zlaté Moravce
Moravce vv lokalite
lokalite Nábrežie
grafický náčrt/,
náčrtl, ktorý
ktorý sa
sa nachádza
nachádza vv k.
k. Ú.
Ú. Zlaté
á brežie za
za majerom
majerom vv
Zlatých
Moravciach,
pre
Zlatých Moravciach , pre
~ Ľudovíta
953 O
Zlaté Moravce,
nar.
);Ľudovíta Jánošova,
Jánošo va, bytom:
bytom : Železničiarska
Železničiarska 1168/16,
1168/1 6. 953
O1l Zlaté
\tforavce. nm.
02.08.1969
02.08.1969 (111)
(l/l )
zz dô
dôvodu
hodného
osobitného zzreteľa
§ 9a
ods. 88 písm.
Č. 13811991
138/1991 Zb.
vod u hodného osobitného
reteľa podľa
podľa §
9a ods.
písm. e)
e) zákona
zákon a Č.
Zb .
oo majetku
obcí vv znení
znení nesko
neskorších
rších predpisov
predpi sov
majetku obcí

Dôvodom
Dôvodom hodným
hodným osobitného
osobitného zreteľa
zreteľa je:
je:
uvedená
uvedená časť
časť pozemku
pozemku sa
sa nachádza
nachádza pod
pod stavbou
stavbou garaze
garaze vo
vo vlastníctve
vlastníctve žiadateľa
žiadateľa
(neusporiadanej
(neusporiadanej na
na LV)
LV) aa časť
časť je
je pril'ahlá
priľahlá kk pozemku
pozemku pod
pod stavbou
stavbou garáže
garáže aa kk pozemku
pozemku vo
vo
vlastníctve
Ľudovíta Jánošova
Jánošova (LV
(LV č.č. 2785)
2785) -- pozemok
pozemok parcely
parcely KN
KN registra
registra "C",
", ;~, č.č . parcely
parcely
vlastníctve Ľudovíta
1993
1993 (druh
(druh pozemku:
pozemku: záhudy;
záhrady; celková
celková výmera:
výmera: 679
679 m
m22))

Ing.
Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
CSc.
primátor
primátor mesta
mesta

c/j ~ŕj;
r{/ .J~/-

~?~ .
~tlnárt
gr. Mario Lé nárt
prednosta
Ú
prednosta Ms
MsÚ

Uznesenie č. 505/2013
Zlatých Moravciach
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)!ch
dňa 28.02.20
28.02 .2013
konaného dúa
l '"
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce
"e", čč.. parcely
(L V č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C",
1459/7 (druh pozemku:
záhrada;
celková výmera
výmera:: 124 mZ)
m 2 ) o výmere 49 mZ
mZ
lo dčlenenej geometrickým plánom č. 128/2012
12812012 ZO
zo liiía
dňa 14.12.2012, vyhotovený
vyhotoveným
/odčlenenej
m geodetom
951 93
Martinom Švecom
DlltovskéllO 92, 95/
Geodetická odborná kancelária, Dlhovského
Topol'čianky, IČO: 35 102
102071
diía 20.12.2012 ll/g.
Ing. Erikou Drienovskou pod
pod č.
071 overeným dľía
660120121, ktorý sa nachádza v k. ú.
Ú.
Zlatých
660/2012/,
Zlaté Moravce na Ul. 1. mája vv Zlat)'ch
Moravciach, pre
276/14
> Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku, bytom: OOvocinárska
vocinárska 276/
14 A, 949
01
Nitra,
nar.
02.03.1971
(111)
Ol
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zá
zákona
č. 138/1991
138/1991
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a
kon a č.
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

»

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22.
22 . zasadnutí MZ konaného diía
dňa
28.02.2013
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku
majetku mesLl
mesta Zlaté iVforavce
Moravce (L
(LV
V čč.
"C", Č.
č. parcely 1459/7 (druh
3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C-',
/odčlenenej
pozemku:
záhrada;;
124 m 22)) o výmere
záhrada
celková výmera:
výrnere
49 m 22 /oddenel1ej
geometrickým plánom Č.
č. 128/2012 zo dňo
dňa U.12.
14.12.2012,
vyhotoveným
geodetom
Martinom
2012, vyhoroven)/Itl
Marrinom
Švecom
- Geodetická odborná kancelária,
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky,
Topo/'čianky, IC"
IČO:
Svecom
U
35 102071
overeným
dňa
20.12.2012
Ing.
Erikou
Drienovskou
pod
č.
660/
2012/
,
ktorý
102071
Ing
201-/, ktor)! sa
Moravci ach, pre
nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. 1.
l. mája v Zlatých
Z latých Moravciach,
Grambličku,, r. Grambličku,
Grambličku , bytom: Ovocinárska 276114
276/14 A, 949 Ol
01
~ Mgr. Branislava Grambličku
Nitra,
02 .03.1971
(111)
Nitra , nar. 02.03
. 1971 (1/1)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991
138/199 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľaK
zreteľa je:
uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve
č. 4504):
Mgr. Branislava Grambličku (LV Č.
záhrada;
o k pozemku parcely KN registra ""C",
C", Č. parcely 1459/3 (druh pozemku:
záhrada:
2
celková výmera: 155 m
m2))
"C",, Č.
č. parcely 1459/2 (druh pozemku:
záhrada;:
o k pozemku parcely KN registra "C"
záhrada
celková výmera: 160 mZ)
m 2)
o k pozemku parcely KN registra "C"
"C",, č.
Č. parcely 145911
1459/1 (druh pozemku:
záhrada;
óhrada:
2
celková výmera: 181 m
m2)
)
sschvaľuje
ch va ľuj e
nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453) - spôsoh
spôsob prevodu
zámer prevodu nehnutel'ného
časti pozemku parcely KN registra "C"
"C",, Č.
č. parcely 1459/7 (druh pozemku:
záhrada;
/úhrada:
2
22
celková výmera:
n e n ej geomerriclg.:
geometrickým
20J 2
v)/mera: 124 m ) o výmere 49 m /odčle
/odčlenenej
' m plánom (Č. 128/ 2012
zo dňa U.12.
1-1. J 2.2012,
- Geodetická odhorná
odborná
2012, vyhotoveným geodetom Martinom
Mar/inom Švecom
92, 951 93 Topoľčianky.
Topol'čianky, 1(:0
IČO: 35 102 07
071/ overeným dňa 20.12.2012
20.12. 20 J2
kancelária,
kOJ1celáriu, Dlhovského 92,
Ing.
Zlaté Moravce
Ing Erikou Drienovskou pod Č. 660/ 2012/ , ktorý sa nachádza v k. Ú. Zbté
na Ul.l. 1.
l. mája v Zlatých Moravciach, pre
rT Mgr. Branislava Grambličku,
Grambličku , r. Grambličku,
Grambličku , bytom: Ovocinárska 276/
14 A.
A, 949 O
01l
276/14
Nitra, nar. 02.03.1971 (III)
(111)

zz dôvodu
8/1991 Zb.
dôvodu hodného
hodného osobitného
osobitného zreteľa
zreteľa podľa
podľa §§ 9a
9a ods.
ods. 88 písm.
písm. e)
e) zákona
zákona Č.Č. 13
138/1991
Zb.
oo majetku
obcí
v
znení
neskorších
predpisov
majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom
zreteľa je:
je:
Dôvodom hodným
hodným osobitného
osobitného zreteľa
uvedená
uvedená časť
časť pozemku
pozemku je
je susediaca
susediaca -- funkčne
funkčne prislúchajúca
prislúcbajúca kk pozemkom
pozemkom vo
vo vlastníctve
vlastníctve
Grambličku
(LV
Č.
4504):
Mgr.
Branislava
Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504):
oo kk pozemku
"C",
záhrada;
pozemku parcely
parcely KN
KN registra
registra"
." Č.Č. parcely
parcely 1459/3
1459/3 (druh
(druh pozemku:
pozemku:
zá hrada;
2
celková
výmera:
155
m
)
celková výmera: 155 mZ)
oo kk pozemku
záhrada;
pozemku parcely
parcely KN
KN registra
registra "C",
"C", Č.Č. parcely
parcely 1459/2
1459/2 (druh
(dľllh pozemku:
pozemku:
záhrada;
2
celková
v)/mera: 160
160 m2)
m )
celková výmera:
oo kk pozemku
záhľada;
pozemku parcely
parcely KN
KN registra
registra "C",
'lC", ČČ.. parcely
parcely 1459/1
1459/1 (druh
(druh pozemku:
pozemku:
záhrada;
2)
celková
výmera:
181
m
celková výmera: 181 mZ)
V
V Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach dňa
dňa 28.02.2013
28.02.2013

r~ ~~
~~
___

Ing.
Ing. Peter
Peter Lednár,
L dnár, CSc.
CSc.
primátor
mesta
primátor mesta

~

Mgr.
Mgr. Mario
Mario Lénárt
Lénárt
prednosta
prednosta MsÚ
MsÚ

Uznesenie č.
č. 506/2013
zastupiteľstva
v Zlat)/ch
Zlatých Moravciach
zz 22
22 .. zasad
zasadnutia
Mestského za
nutia Mestského
s tupiteľstva v
Moravciach
konaného
dňa
28.02.2013
konaného di1a 28.02.2013
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného
nehnuteľného majetku vo v
vlastníctve
N::lvrh
lastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č.
č. 5417) častí pozemku parcely
schválenie spôsobu prevodu častí
KN registra "E", č. parcely 5574 (druh pozemku: orná pôd
pôda;
celková
v)'mera: 11
a; celkov.l vj'mera:
II 229
2
2
m ),
nachádzajú pod
pod stavbami
stavbami vo vlastníctve
vlastníctve žiadateľa
žiadateľa IBAUPARK
/BAUP ARK s.r.o./,
s.r.o./,
m
), ktoré sa nachádzajú
priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo
číslo 2298 O
o výmere cca 165
alebo sú priľahlé
m2 vrátane
časti pozemku,
pozemku, ktorá
ktorá sa
sa nachádza
pod chod
chodníkom
vedúcim
012
vrátane pril'ahlej
pril'ahlej časti
nach~ldza pod
níkom vedúcim
stavbe
o
výmere
cca
236
m2,
pod
stavbou
súpisné
číslo
2297
o
výmere
cca
k
uvedenej
k uvedenej stavbe o výmere cca 236 m2, pod stavbou súpisné čís lo 2297 o výmere cca
140
súpisné číslo
číslo 3542
3542 O
o výmere
výmere cca
cca 444
444 012
m2 aa ččast'
pril'ahlej plochy
plochy
140 m2,
012, pod
pod stavbou
stavbou súpisné
asť pril'ahJcj
k pozemkom
uvedenými stavbami
stavbami oo výmere
cca 3206
spoluu ()o v)'mel'c
výmere ..4 191
pozemkom pod
pod uvedenými
výmc,"c cca
3 206 m2
m2 -- spol
191
k
m2,
ktoré
sa
nachádzajú
v
k.
Ú.
Zlaté
Moravce
(bývalý
areál
Školského
majetku)
pre
012, ktoré sa nach::ldzajú v k. ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školsl< ého majetku ) PI"C
obchodnú
spoločnost' BAUPARK
BAUPARK s.r.o.,
s.r.o., sídlo:
sídlo: Šoltésovej
Šoltésovej 51,953
51,953 01
Moravce,
obchodnú spoločnost'
Ol Zlaté
Zlaté V}oravcc,
IČO:
43849491,
zapísanú
v
OR
OS
Nitra,
Vložka
číslo
21259/N,
Oddiel:
Sro
zastúpenú
IČO: 43849491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 212S9/N, Oddiel: SI'O zastúpenú
Ing. Stanislavom Repom
dňa 28.01.2013 z dôvodu
na
základe splnomocnenia zo dňa
zreteľa podľa
§
9a
ods.
8
písm.
e)
zákona č.
Č. 138/199]
138/1991 Zb.
hodného osobitného zretel'a
podl'a
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské
zastupiteľstvo v
v Zlatých
svojom 22.
zasadnutí MZ
konaného di1a
dňa
Mestské zastupiteľstvo
Zlatých Moravciach
Moravci ach na
na svojom
22. zasadnutí
M Z konaného
28.02.2013

prerokovalo
preroko val o
návrh
zámeru prevodu
prevodu nehnuteľného
majetku vo
vo vvlastníctve
mesta Zlaté
Zlaté
návrh na
na schválenie
schválenie zámeru
nehnutel'ného majetku
las tníctve m~sta
Moravce (LV
schválenie
spôsobu prevodu častí
pozemku parcely
KN
registra
CL V č.Č . 5417)
54 17) -- schvál
en ie spôsobu
častí pozemku
parcel y K
N re
oistra
22 ), ktoré sa
č.
parcely
5574
(druh
pozemku:
orná
pôda;
celková
výmera:
II
229
m
"E",
.. E", Č.
pozemku :
pôda:
v)/mera: II
).
s''!
nachádzajú pod stavbami
stavbami vo
vo vlastníctve
vlastníctve žiadateľa
žiadateľa IBA
/BAUPARK
alebo ssúú priľahlé
UP ARK ss.l'.o./,
.r.o .!, alebo
pril'ahlé
kk týmto
pod stav
stavbou
súpisné číslo
2298 oo výmere
výmere cca
cca 165
165 m2
m2 vrátane
vrátane pril'ahlej
priľahlej
týmto pozemkom
pozemkom -- pod
bou súpisné
čís lo 2298
časti
výmere cca
ča s ti pozemku, ktorá sa nachádza pod chodníkom vedúcim k uvedenej stavbe
stavb e o V)'Illere
236 m2
súpisné
číslo
2297 oo výmere cca
cca 140 m2, pod sstavbou
m2,, pod stavbou súp
isné čí
s lo 2297
tavbou ssúpisné
úpisné ččíslo
íslo
3542 o výmere cca 444 m2 a časť
časť pril'ahlej
priľahlej plochy k pozemkom pod uvedenými
stavbami
uveden)/mi stav ba mi
o() výmere cca 33206
206 m2 -- spolu
spolu oo výmere
m2, ktoré sa nachádzaj
nachádzajúú vv k. Ú. Z
Zlaté
výme re 44 191 m2,
laté
spoločnosť
BAUP
ARK
S.r.o.,
Moravce (býval)'
(bývalý areál Škol
Školského
majetku)
pre
obchodnú
ského
obc hodn ú s polo čnos ť BA U P RK s. r o ..
sídlo:
Zlaté
OS
s ídlo: Šoltésovej 51,953 01 Z
laté Moravce, IČO: 43 849491, zapísanú v OR O
S 1Nitra,
itra,
Vložka čísl
číslo
Oddiel: Sro zastúpenú
zastúpenú Ing.
Ing. Stanislavom
Stanislavom Repom
Repom
na
základe
Vložka
o 21259/N,
2l 259/N, Oddiel:
na
zák lade
splnomocnenia zo dňa 28.01.2013
ods. 8
28.0 1. 20 13 Zz dôvodu
dôvod u hodného osobitného zreteľa
zretel'a podľa § 9a ods
písm. e)
e) zákona Č.
Č. 138/1991
138/ 1991 Zb. oo majetku
majetku obcí
obcí vv znení nes
neskorších
predpisov
cenu
korších predp
iso v za
La cenu
6,00
€/m2
6 ,00 1m2
je:
Dôvodom
osobitného zreteľa
Dôvodom hodným
hodným osobitného
zret e ľa je:
uvedené časti
pozemku
sa nachádzajú
pod stavbami
vo
r~
uvedené
čas ti
pozemku sa
nachádzajú pod
stav ba mi
vo vlastníctve
vl astní c tve :?žiadateľa
iadatcľa
aa ďalšie
ďalšie časti
pozemku
sú
priľahlé
k
pozemkom
pod
uvedenými
stavbami
čas ti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uv ede ný mi s tavbami
uvedenom objekte
objekte je
je plánovaná
činnosť,
mať
vplyv
vytvorenie
r
vv uvedenom
pláno vaná čin
nosť , ktorá
ktorú bude
bude m
at' vp
lyv na
na vytv
orenie
nových
pracovných
miest
a
následne
zvýšenie
zamestnanosti
v
meste
Zlaté
Moravce
nových pracovných mi es t a nás ledne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté \10ravce
sschval'u
ch v a ťujjee
zámer
Moravce (LV
Č. 5417)
zámer prevodu
prevod u nehnuteľného
nehnuteľného majetku
majetku vo
vo vlastníctve
v lastníctve mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
(L V Č.
5417) -častí pozemku
"E",
pozemku:
spôsob
spôsob prevodu
prevodu častí
pozemku parcely
parcely KN
KN registra
registra "E
", č.
Č. parcely
parce ly 5574
5574 (druh
(druh pozemku:
2
orná
II 229
sa nachádzajú
pod stavbami
o rná pôda;
pôda: celková
celková výmera:
výmera: II
229 m
m 2 ),
), ktoré
ktoré sa
nachádzajú pod
sta vba mi vo
vo vvlastníctve
last ní ctv e
/BAUP ARK ss.r.o./,
súpisné
žžiadateľa
iadatel'a IBAUPARK
.r.o .!, alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpis
né
číslo 229
22988 o výmere
časti
v)/mere cca 165 m2 vrátane
vráta ne priľahlej čas
ti pozemku,
po ze mku, ktorá sa nachádza
nachád za pod
chodníkom
súpisné
číslo
chodníko m vedúcim k uvedenej stavbe
stav be o výmere
v)/mere cca 236 m2,
1112, pod sstavbou
tavbo u súpi::;
né číslo
2297 o výmere cca 140 m2
stavbou súpisné ččíslo
o vý
výmere
časť
m2,, pod stavbou
íslo 3542 o
mere cca 444 m2 a ča
sť

pril'ahlej
priľahlej plochy
plochy kk pozemkom
pozemkom pod
pod uvedenými
uvedenými stavbami
stavbami oo výmere
výmere cca
cca 33 206
206 m2
m2 -- spolu
spolu
oo výmere
výmere 44 191
191 m2,
m2, ktoré
ktoré sa
sa nachádzajú
nachádzajú vv k.
k. Ú.
ú. Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce (bývalý
(býval)' areál
areál Školského
Školského
majetku)
majetku) pre
pre obchodnú
obchodnú spoločnosť
spoločnosť BAUPARK
BAUPARK s.r.o.,
s.r.o., sídlo:
sídlo: Šoltésovej
Šoltésovej 51,
5 L 953
953 O
O1l Zlaté
Zlaté
Moravce,
Moravce , IČO:
IČO: 43
43 849491
849491,, zapísanú
zapísanú vv OR
OR OS
OS Nitra,
Nitra, Vložka
Vložka číslo
číslo 21259/N,
21259IN , Oddiel:
Oddiel: Sro,
Sro,
zastúpenú
Ing.
Stanislavom
Repom
na
základe
splnomocnenia
zo
dňa
28.01.2013
na
základe splnomocnenia zo dI1a 28.01.2013 zz
zastúpenú Ing. Stanislavom Repom
dôvodu
hodného
osobitného
zreteľa
podľa
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §§ 9a
9a ods.
ods. 88 písm.
pí sm. e)
e) zákona
zákona Č.
č. 138/
138/ 1991
1991 Zb.
Zb.
oo majetku
majetku obcí
obcí vv znení
znení neskorších
neskorších predpisov
predpisov za
za cenu
cenu 6,00
6,00 €/m2
€/m2
Dôvodom
Dôvodom hodným
hodným osobitného
osobitného zreteľa
zreteľa je:
je:
>-,.
uvedené
pozemku
vo
uvedené časti
časti
pozemku sa
sa nachádzajú
nachádzajú pod
pod stavbami
stavbami
vo vlastníctve
vlastníctve žiadateľa
ž.iad ateľa
aa ďal
šie
časti
pozemku
sú
priľahlé
k
pozemkom
pod
uvedenými
stavbami
ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uveden)'mi stavbami
vv uvedenom
,.
uvedenom objekte
objekte je
je plánovaná
plánovaná činnosť,
činnosť , ktorá
ktorá bude
bude mať
mať vplyv
vplyv na
na vytvorenie
vytvorenie
nových
novýc h pracovných
pracovných miest
miest aa následne
následne zvýšenie
zvýšenie zamestnanosti
zamestnanosti vv meste
meste Zlaté
Zlaté Moravce
Mo ravce
V Zlatých Moravciach

dňa

28.02 .2013

.-----

~€.STO

~

~~~
~~~-e=-

Ing.
Ing . Peter
Peter Lednár,
Led nár, CSc.
CSc.
primátor
primátor mesta
mesta

vJ:!c~&tif
~if

Mgr.
Mgr. Mario
Mario Lénárt
L~náťt
prednosta
prednosta MsÚ
M sÚ

Uznesenie č. 507/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dľla
dňa 28
28.02.2013
.02.2013

Zlaté
Moravce
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zla
té Moravcc
(L V č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemlm
pozemku parcely KN registra ""C",
(LV
C" , č. parcely
pozemku:
záhrady; celková výmera: 4730 m 22)) o vým
výmere
cca 141
141 ml,
m 2,
233/1 (druh pozemlm:
záh."ady;
ere na
ktorý sa nachádza v k. ú.
Zlatých
Zlaté Moravce
na Ul. Bernolákovej v Zlat)'ch
Moravciach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
>- MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová, bytom: Dlhá 2044/19 A,
953 01 Zlaté Moravce
č. 138/1991
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
Zb. o majetku obcí "v znení neskorších predpisov
MZ
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí M
Z konaného
28.02.2013

dňa
dľla

prerokovalo
č.
návrh na schválenie zámeru prevodu nelmuteľného
nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (L
L V č.
"C", č. parcel
parcely
233/1 (druh
3453) "- spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C",
y 23311
m 2 ) o výmere cc
ccaa 14
1411 m 22•, ktorý sa
sa nach
nachádza
pozemku:
záhrady; celková výmera: 44730
730 m")
ádza
k. Ú.
Zlaté
Moravce
na
Ul.
Bernolákovej
v
Zlatých
Moravciach
do
v
UJ.
Zl atých
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
>- MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová
Valkovičová,, rod. Mikušová, bytom: Dlhá
Dlhá
;..
O1 Zlaté Moravce
2044/19 A, 953 Ol
138/1991
z dôvodu hodného osobitného zzreteľa
reteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
písm. e) zákona ČČ.. 138/1
991 Zb.
neskorších
ích predpisov
o majetku obcí v znení neskorš

Dôvodom hodným osobitného zreteľa
zreteľa je:
pozemku,, je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku vo vl
vlastníctve
astníctve
uvedená časť pozemku
(LV
Č. 4280):
žiadateľov (L
V č.
(druh pozemk
pozemku:
zastavané plochy a
o k pozemku parcely KN registra "C", čč.. parcely 233/3 (druh
u: zastavané
stavba so súpisným číslom
číslom
nádvoria; celková výmera: 886 m 22 , na ktorom sa nachádza stavba
530 vo vlastníctve žiadateľov)

va ťuj
s ch vaľ
uj e
prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV č.
Č. 3453) zámer
spôsob
prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/1 (druh pozemku:
m 2 ) o výmere cca 141 m 22, ktor)'
ktorý sa nachádza v k.
k. Ú.
Ú.
záhrady; celková výmera: 44730
/áhrady;
730 m2)
Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlatých Moravciach, pre
Mikušovú,
bytom::
'>;;- MUDr. Štefana Valkoviča a MUDr. Ľudmilu Valkovičovú, rod. Mikušovú.
bytom
01 Zlaté Moravce
Dlhá 19 A, 953 Ol
ods.. 8 písm. e) zákona Č.
Č. 1381\991
138/1991 Zb.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods
neskorších
o majetku obcí v znení neskorš
ích predpisov

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
uvedená časť pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajúca
prislúchajllca k pozemku vo vlastníctve
č . 4280):
žiadateľov (LV
(L V č.
o k pozemku parcely KN registra "C"
"C",, č. parcely 233/3
233/3 (druh
(dmh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria; celková výmera: 886 mZ,
m 2 , na ktorom sa nachádza stavba so súpisným
súpisný·tn číslom
530 vo vlastníctve žiadateľov)

V Zlatých Moravciach

dňa

28
.02.2013
28.02.2013

Ing. Peter Lednár, C
CSc.
Tng.
'co
primátor mesta

J2~ŕtr
o ,~

~Lénárt

Mgr. Mario Lénárt
Ms Ú
prednosta MsÚ

Uznesenie č.
č . 508/2013
50812013
zz 22
Moravciach
22 .. zasadnutia
zasadnutia Mestského
Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
konaného dňa
28.02.2013
dňa
éh o majetku Mesta Zlaté
IL V čč..
Návrh na schválenie
prenájmu nnee hhnuteľn
nuteľného
Zla té Moravce
MonlHc ILV
34531 schválenie prenájmu nebytových priesto
r ov o vý
mer e 184,8 m\
mZ, ktoré sa
priestorov
výmere
lo 1572 (iná budova) na pozemku parcely KN
nach
ádzajú v budove SOV - súpisné čís
číslo
nachádzajú
vý mere 849 mZ (druh pozemku: zastavané plochy
registra "C", č. parcely 2490/2 o výmere
a nádvoria) zapísanej
v KN SR, správa l<.atastra
katastr a Zlaté Mo
Morravce,
avce, okres Zlaté
obec
Zlaté
Moravce,
k.
Ú.
Zlaté
M
oravce,
LV
č
.
3453
(v
tzv. KOCKE) na
Mo
ravce,
ú.
Moravce,
č.
Moravce,
Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach
občian
s ke
združenie, Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce,
pre TERRA BONA,
občianske
IČ
O:
42204712
zastúpené
štatutárnou
zás
tupkyň o u Mgr. Gabrielou Rakovskou z
IČO:
zástupkyňou
osobitného zre
teľa podľa
p o dľa § 9a
9a ods.
ods. 9 písm.
písm. c)
c) zákona
č . 138/1991
dôvodu hodného osobitného
zreteľa
zálw na č.
138/1991
Zb. o maj
etku
obcí
v
znení
neskorších
predpisov.
majetku

Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo v Zlatých
Zlatých Moravciach na svojom 22.
22. zasadnutí
dľ1a
zasadnut[ MZ lkonaného
onaného dl1a
28.02
.2013
28.02.2013
prerokovalo
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce IL
V Č. 3453
3453// ILV
2
2
schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m ,, ktoré sa nachádzajú
parcely
registra
Č.
v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parc
ely KN
K~ re
gistra ...,C··,
~ " . Č.
2
2
parcely 2490
2490/2
nádvoria) zapísanej
/2 o výmere 849 m (druh pozemku:
pozemku : zastavané plochy
ploch y a nádvoľia)
v KN SR,
Moravce,
SR. správa katastra Zlaté Moravce,
Moravce. okres Zlaté Moravce,
Mora vce. obec Zlaté MOľave
c.
k. Ú.
Zlaté
Moravce,
L
V
Č.
3453
(v
tzv.
KOCKE)
na
Ul.
Duklianskej
v
Zlatých
Moravciach
Ú.
LV
KOCK E)
Z latých ľvloľélvciach
01 Zlaté Moravce,
r~
pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 Ol
IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou
zástupkyľ10u Mgr. Gabrie
Gabrielou
Rakovskou
lou
z dôvodu hodného osobitného zre
zreteľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
Č.
138/1991
teľa podľa §
138:
1991
Zb.
0l.03. 2013 do
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01.03.2013
28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN Č. 6120
6/2011
II Zásady hospodárenia s majetkom mesta
úč i nného od 1l.07
.2011
Zlaté Moravce účinného
11.07.20
II v znení jeho Dodatku Č. 1
l a Dodatku Č. 2 - článok 9
- t 1,00 euro/rok.
ods. 1 písmeno g) ---+
Dôvodom hodným osobitného zretel'a
zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa
podľa § 9a,
9, písm
písm.. cl
c)
9a. ods.
ods . 9.
zákona Č. 138/1991
znení neskorších predpiso
predpisovv jje::
138/ 1991 Zb. o majetku obcí v zneni
využitie,
mesta
Zlaté
vyu žitie. zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve me
sta Zla
té Moravce
tzp,
zdravotným
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zd
ravotn)'l11 postiimutím
postihnutím a lzp,
vytvorenie denného sstacionára
podľa
zákona
Č.
448/2008
Z.
z.
o
sociálnych
službách
tacionára
448/2 008
vytvorenie chránenej dielne II O
Oosôb so zd
zdravotným
ravotným postihnutím/
postihnutíml
poradenská služba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce
schval'uje
schvaľuje
3/5 väčšinou
Zlaté Moravce
3/5
väč š inou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlélté
2
2
/L V Č.
Č. 34531
3453/ - prenájom nebytov
nebytových
priestorov oo výmere
výmere 184,8
184,8 m
m ,, ktoré
ktoré sa
sa nachádzajú
nachádzajú
ILV
ýc h priestorov
čís l o 1572 (iná budova) na pozemku parcely
KN
registra
"C", ČČ..
v budove SOV - súpisné číslo
parce ly
regi stra ,.C·,
2
2
parcely 2490/2 o výmere 849 m (druh pozemku: zastavané plochy
nádvoria)
zapísanej
ploch y a nádvori
a) zapísanej
v KN
KN SR, správa
správa katastra
katastra Zlaté
Zlaté Moravce,
Moravce, okres
okres Zlaté
Zlaté Moravce,
Moravce, obec
obec Z
Zlaté
Moravce,
laté Moravce.
k. Ú.
ú. Zlaté
Moravce, L
LV
Č . 3453
3453 (v
(v tzv. KOCKE)
KOCKE) na
na Ul.l. Duklianskej
Duklianskej v Z
Zlatých
Moravciach
Z laté Moravce,
V Č.
latých Moravciach
~
pre TERRA BONA, občian
občianske
združenie, Brezová 12, 953 O
01l Zlaté Moravce
Moravce,,
;..
ske
združenie.
IČO: 42204712 zas
zastúpené
štatutárnou
zástupkyfíou
Mgr.
Gabrielou
Rakovskou
túpené
zás tupkyi'lou
Rakovskou
hodného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
138/1991
z dôvodu hodn
ého osobitného zretel'a
Č.
138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobLl
dobu 5 ľok
rokov
do
ov
od ()01.03.2013
I. OJ .2013 clo

28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN
VZ Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011
11.07.20 II v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 - článok 9
ods. 1l písmeno g) 11---+ 1,00 eurolrok.
euro/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa
podľa § 9a, ods. 9,
9. písm. c)
zákona ČČ.. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
využitie, zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postihnutím a ŤZP ,
vytvorenie denného stacionára podľa zákona Č.
Č . 448/2008
448 /2008 Z. z. o sociálnych
sociáln ych službách
vytvorenie chránenej dielne /1 O osôb so zdravotným postihnutím/
poradenská služba pre rizikové sociá
sociálne
lne skupiny mesta Zlaté Moravce

ukladá
vedúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy

V Zlatých Moravciach

dňa

28.02.2013

podľa schvaľovacej časti

uznesenia

~~

Ing.
Ing . Peter Lednár, CSc.
C Sc.
primátor mesta

~:vf
~~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ
Ms Ú

Uznesenie Č.
č. 509/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Zlat)'ch Moravciach
konaného dňa 28.02.2013
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22.
22. zasadnutí MZ konaného
28
.02.2013
28.02.2013
prerokovalo

dňa

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce

ch vvaa ľuj
ťuj e
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce.

s

InIn~
primátor mesta

~~
~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 510/2013
51 012013
z 22 .,zasadnutia
zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v
v Zlatých
Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.02.2013
28,02,2013
Informácia
Informácia o zmene
zmene Komisie mládeže, školstva, kultúry
kultúry aa športu
športu
Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom
svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa
di'la
28.02.2013
28,02,2013
prerokovalo
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže,
mládeže, školstva,
školstva, kultúry
kultúry a športu,
športu, kde
kde Mgr.
Mgr. Danušu
Danušu
Hollú nahrádza
nahrádza Mgr. Katarína Nociarová
berie na vedomie
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže,
mládeže, školstva, kultúry aa športu, kde Mgr.
Mgr. Danušu
Hollú nahrádza Mgr.
Mgr. Katarína Nociarová

V Zlatých Moravciach
Moravciach dňa 28.02.2013

ln~~~
primátor mesta

~if
~:d-

Mgr. Mario Lénárt
Lé~árt
prednosta
prednosta MsÚ
Ms

511/2013
Uznesenie Č. 511/20
13
Moravciach
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých M
oravciach
dňa 28.02.2013
konaného dňa
Informácia o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady
Mesta Zlaté Moravce
zastupiteľstvo
Moravciach na
na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dúa
dfía
Mestské zas
tupiteľstvo v Zlatých Moravciach
28
.02.2013
28.02.2013
pr e rokovalo
prerokovalo
Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady
informáciu o zmene zástupcu Mesta
Mesta Zlaté Moravce
ťuj e
s ch vva
cl ruj
informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady
Hollú nahrádza Mgr. Katarína
Katarína Nociarová
Mesta Zlaté Moravce, kde Mgr. Danušu Hollú

Moravciach dňa
dňa 19.02.2013
V Zlatých Moravciach

(#~
Lednár, CSc.
CSc.
Ing. Peter Lednár,
mesta
primátor mesta

~

Mgr. Mario
Mario Lénárt
Mgr.
prednosta
MsÚ
prednosta M
Ú

Uznesenie Č.
č. 512/2013
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z 22 . zasadnutia
dľí.a 28.02.2013
konaného dňa
č. 18/2012
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č.
Moravciach na
na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa
diia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
28.02.2013
prerokovalo
rozpočtu na rok 2012 Rozpočtov)lm
Rozpočtovým opatrením Č.
č. 18/2012
informáciu o zmene rozpočtu
berie na vedomie
rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým
Rozpočtovým opatrením Č.
č. 1812012
18/2012 v zmysle
zmysle
informáciu o zmene rozpočtu
ustanovenia § 14 Zák. Č.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
samosprávy
ustanovenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
predpisov, ktorá tvorí prílohu
prílohu k
uznesemu
uzneseniu

Lednár, CSc.
Ing. Peter Lednár,
mesta
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
MsÚ
Ú
prednosta Ms

Uznesenie č. 513/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zas
zastupiteľstva
tupiteľstva v Zlatých
Zlatýcb Moravciach
28 .02.2013
konaného dňa 28.02.2013
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č.
č. 19/2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22.
22. zasadnutí MZ konaného di1a
dňa
28.02.2013
28.02 .20 13
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012, ktoré bolo
schválené primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových
rozpoč tov)/ch
pravidlách Mesta Zlaté Moravce

Il g. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta Ms
MsÚ
Ú

Uznesenie č.
Č. 514/2013
zz 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zastupiteľs tva v Zlatých
Zlatých Moravciach
konaného dňa
dňa 28.02.2013
Protest prokurátora proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté Moravce
Moravce č.
č. 3/1991 o organizačnom
or ganiza čnom
poriadku
poriadku mestskej
mestskej polície
Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí
zasadnu tí MZ
Z konaného dňa
dií.a
28.02.2013
2802.2013

prerokovalo
Protest
Protest prokurátora
prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta
mesta Zlaté Moravce č.
Č. 3/1991 o organizačnom
organi začnom
poriadku mestskej
mestskej polície
polície
vyhovuje
vyhovuje
Protestu prokurátora
prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce č.
Č . 3/1991
o organizačnom
organizačnom poriadku
poriadku mestskej polície

Ing. Peter
Lednár, CSc.
CSc.
Peter Lednár,
primátor mesta

~.
~

Mgr. Mario Lénárt
Lénárt
prednosta MsÚ
prednosta

Uznesenie č.
Č. 515/2013
515/20 13
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
dňa 28.02.2013
konaného dľla
Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých
n iektorých
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce
zastupiteľstvo
Mestské zas
tupiteľ stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ
ML konaného dňa
di'w
28.02.2013

prerokovalo
p r erokovalo
Protest prokurátora Pd 247/2012-7
247/20 12-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce
podmienkach držania psov na území
úze mí mesta Zlaté Moravce
vyhovuje
vy h o v uj e
Protestu prokurátora Pd 247/20
247/2012-7
12-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce

č.
Č.

712002
7/2002 o niektorých

č.
Č.

7/2002 o niektorých

~-é~

Ing. Peter Lednár,
Ledná r. CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta
predno sta MsÚ
Ms '

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 516/2013
zz 22 . zasadnutia Mestského
Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v
v Zlatých
Z1at)lch Moravciach
Moravciach
konaného
dňa
28.02.2013
konaného di'la
Protest
Protest prokurátora
prokurátora proti
proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zl até Moravce
Moravce č.
č. 2/2011,
2/2011, ktorým
kt ol')'m sa
sa upravujú
upnlVujú
podrobnosti
o
udržiavaní
všeobecnej
čistoty
a
ochrany
zelene
na
území
mesta
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na územ í mesta Zlaté
Zlaté
Moravce
Moravce
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo v
v Zlatých
Zlatých Moravciach na
na svojom 22.
22. zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dľí.a
dP'la
28.02.2013

prerokovalo
prerokovalo
Protest
Protest prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN
VZN mesta Zlaté Moravce
Moravce čČ.. 2/20
2/201lll , ktorým sa
upravujú podrobnosti
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty
čistoty a ochrany zelene na
na území mesta Zlaté
Moravce
Moravce

vyhovuje
vyhovuje
Protestu
Protestu prokurátora
prokurátora Pd
Pd 245/12-9
245/12-9 proti
proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce č.
Č. 2/20
2/20 ll
ll,, ktorým
ktoľ)'m sa
sa
upravujú
čistoty a ochrany
ochrany zelene na území mesta
111 sta Zlaté
Z laté
upravujú podrobnosti
podrobnosti o udržiavaní
udržiavaní všeobecnej čistoty
Moravce
Moravce
V Zlatých Moravciach
Moravciach dňa
dňa 28.02.2013
28. 02.2013

$-~~--~

Ing.
Ing . Peter
Peter Lednár,
L dnar, CSc.
ScO
primátor mesta
mesta
t ~1./'
~
Mgr.
Mgr. Mario Lénárt
Lénárt

t/.

/ \"I-

r-

prednosta
preclnosta MsÚ
M sÚ

Uznesenie
Uznesenie č.
č. 517/2013
517/2013
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v Zlatých
Zlatých Moravciach
konaného dňa
dňa 28.02.2013
Protest prokurátora
prokurátora proti
proti VZN mesta
mesta Zlaté Moravce č.
č. 5/1999 o používaní
po užív aní zábavnej
pyrotechniky vv meste Zlaté
Moravce
Zlaté Moravce
Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo v
v Zlatých Moravciach na
na svojom 22. zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dňa
dňa
28.02.2013
28.02.2013

prerokovalo
prerokovalo
Protest
Protest prokurátora
prokurátora Pd 244/12-9 proti
proti VZN mesta Zlaté
Zlaté Moravce
zábavnej
pyrotechniky
v
meste
Zlaté
Moravce
zábavnej
Moravce
vyhovuje
v y hovuj e
Protestu
Protestu prokurátora
prokurátora Pd 244/12-9
244/12-9 proti VZN
VZN mesta Zlaté Moravce
zábavnej
zábavnej pyrotechniky
pyrotechniky v meste
meste Zlaté Moravce

Č.

5/1999
5/ 1999 o používaní

Č.
Č.

5/1999
511 999 o používani

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor
primátor mesta
mesta

~if

Mgr.
Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ
Ms Ú

Uznesenie
Uznesenie č.č. 518/2013
518/2013
zz 22
22 .. zasadnutia
zasadnutia Mestského
Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
konaného
konaného dňa
d6a 28.02.2013
28.02.2013
Protest
Protest prokurátora
prokurátora proti
proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce č.č. 5/2011
5/2011 oo obmedzení
obmedzení požívania
požívania
alkoholických
alkoholických nápojov
nápojov na
na území
území mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce
Mestské
Mestské zastupiteľstvo
zastupiteľstvo vv Zlatých
Zlat)/ch Moravciach
Moravciach na
na svojom
svojom 22.
22. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dl1a
ctila
28.02.2013
28.02.2013
prerokovalo
prerokovalo
Protest
Protest prokurátora
prokurátora Pd
Pd 246/13-9
246/13-9 proti
proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce Č.Č . 5/2011
5/20 II oo obmedzení
obm edzení
požívania
požÍvania alkoholických
alkoholických nápojov
nápojov na
na území
území mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce
vyhovuje
vyhovuje
Protestu
Protestu prokurátora
prokurátora Pd
Pd 246/13-9
246/13-9 proti
proti VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce Č.Č. 5/2011
5/20 II oo obmedzení
obm edzení
požÍvania
požÍvania alkoholických
alkoholických nápojov
nápojov na
na území
území mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce

I ~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor
primátor mesta
mesta

M'L"
M'L "
M~
gr.
gr. ano
ano enart
enart
prednosta
prednosta MsÚ
Ms Ú

Uznesenie č . 519/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Určenie zap isovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného diía
25.04.2013
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 23. zasadnutí MZ konanom
dňa 25.04.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.04.2013

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 520/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013

Urče nie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa
25.04.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.04.2013

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 521/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa
25.04.2013
prerokova lo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú za členov: p. poslanca
Miroslava Záchenského a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.04.2013

I g. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 522/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného
25.04.2013

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 23. MZ

s ch val' uj e
program zasadnutia 23. MZ s nasledujúcimi zmenami:
presunutie bodu 50 ako bod 10- návrh p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
stiahnutie bodu 20 z pôvodného progran1U - návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej

V Zlatých Moravciach,

dňa

25 .04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 523/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013
s výhľadom na roky 2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom
na roky 2014 - 2015
schval'uje
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2 O13 s vý hl'adom na
roky 2014 - 2015

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

p~~
Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 524/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di'ía 25.04.2013
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Se. Zlaté Moravce na rok
2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013

prerokovalo
Návrh

rozpočtu

Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 s
na roky 2014 - 2015
s ch va ťuj e
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 s
výhľadom na roky 2014 - 2015
ukladá
riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. v Zlatých Moravciach predložiť
vysvetlenie k rozpočtu v časti Všeobecná nemocničná starostlivosť - Mzdy a odvody do
najbližšej finančnej komisie
výhľadom

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.20

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

M~
L"
M )&
gr. ano enart
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 525/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom
25.04.2013

prerokovalo
Návrh

rozpočtu

m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015

s ch val' uj e
rozpočet

m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta Ms Ú

dľí.a

Uznesenie č. 526/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 25.04.2013
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom na
roky 2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25 .04.2013

prerokovalo
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s
2014 - 2015

výhľadom

na roky

schvaľuje

rozpočet

Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s vý hl'adom na roky 2014 -

2015

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 527/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 25.04.2013
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom
na roky 2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom diía
25.04.2013

prerokovalo
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s
2014 - 2015

výhľadom

na roky

s ch va ťuj e
rozpočet

Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s

výhľadom

na roky 20 14 -

2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

é.~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 52812013
z 23. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky
2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 2015
s ch va ťuj e
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 529/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky
2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013

prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 2015
s ch val' uj e
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 20 14 - 2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 530/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky
2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013

prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 2015

schval'uje
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

-f/e?
M
~c1ŕ.
Lenart
',
N(g;
Mano
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 531/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013
s výhľadom na roky 2014 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dúa
25.04.2013

prerokovalo
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na
roky 2014 - 2015
s ch varuj e
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky
2014 - 2015

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 532/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 25.04.2013
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dií.a
25.04.2013

prerokovalo
návrh Dodatku Č. l k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 3/ 1999 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou
s ch val' uj e
Dodatok Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 3/1999 o kontrole vykonávanej
mestskou samosprávou v predloženom znení

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 533/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diia 25.04.2013
Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadlm mestskej
polície
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013

prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej
polície
s ch val' uj e
Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/ 1991 o organizačnom poriadku mestskej
polície

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 534/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov
na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dň a
25.04.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Zlaté Moravce
ruší
VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Zlaté Moravce
ukladá
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
návrh nového VZN

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 535/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce
ruší
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 212011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce
ukladá
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
návrh nového VZN

V Zlatých Moravciach dňa 25.04".-" "....__

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 536/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v
meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dií.a
25.04.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v
meste Zlaté Moravce
ruší
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté
Moravce
ukladá
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
návrh nového VZN

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

VM°A-ť~
L'

,
Mg;:M~;1O enart
prednosta Ms Ú

Uznesenie Č. 537/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požÍvania alkoholických
nápojov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom di1a
25 .04.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania alkoholických
nápojov na území mesta Zlaté Moravce
ruší
VZN mesta Zlaté Moravce
mesta Zlaté Moravce

č.

5/2011 o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území

ukladá
prednostovi Mestského úradu
návrh nového VZN

pripraviť

do najbližšieho zasadnutia Mestského

V Zlatých Moravciach di1a 25.04.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

zastupiteľstv a

Uznesenie č. 538/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečist'ovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
ruši
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
s ch va ľuj e
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 539/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
s ch val' uj e
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 540/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach, konaného dňa 15. decembra 2005
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia Č. 27512005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstv a v Zlatých
Moravciach, konaného 15 . decembra 2005
ruŠi
uznesenie Č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,
konaného dňa 15. decembra 2005.

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013
--~

~ e.STO

~

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
MM'L"

gr. ano enart
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 541/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dl1a 25.04.2013
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dl1a
25.04.2013
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č . 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach dl1a 25.04.2013

I g. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 542/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozp o čtovým opatrením č. 3/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
pr e rokovalo
návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 3/2013
schval'uje
zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č .
3/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtov ých
pravidlách úzenmej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 543/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dľ1a 25.04.2013
Návrh na zmenu kapitálového rozpo čtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dľ1a
25.04.2013

pr e rokovalo
návrh na zmenu kapitálového

rozpočtu

na rok 2013

Rozpočtovým

opatrením

Č.

4/2013

s ch vaľ uj e
zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpo čtov ým opatrením Č.
412013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) Zák. Č . 583/2004 Z. z. o ro zpočto vých
pravidlách úzenmej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

,

(,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 544/2013
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013

Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej
kanalizácie v ZŠ Mojmírova
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie
v ZŠ Mojmírova
schvaľuje

l. Financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie
v ZŠ Mojmírova podľa predloženého návrhu
2. Použitie úverových zdrojov vo výške 11.350 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ
Mojmírova
3. Vlastné zdroje mesta vo výške 9.514,50 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ
Mojmírova

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~
Mgr. Mario Lénárt
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 545/2013
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.4.2013
1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva a zásadám
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov
a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dI1a
25.4.2013
prerokovalo
Dodatok č . 1 k Zásadám odmeií.ovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám
odmeI1ovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov
výborov mestských častí v Zlatých Moravciach
Dodatok

č.

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zásadám odmei'íovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov
výborov mestských častí v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach di'ía 25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 549/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
(LV č. 5417) :
o
diel č. 1 o výmere 445 m 2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/ , diel č. 2 o výmere 165
2
m /pod stavbou súpisné číslo 2298/ , diel Č. 3 o výmere 236 m 2 , diel Č. 4 o výmere 140
m 2 1pod stavbou súpisné číslo 22971 a diel Č. 5 o výmere 2 970 mZ Ispolu o výmere
3 956 m 21 - odčlenené GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03.2013 z pozemku parcely KN
reľ-istra "E", číslo parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda;v celková výmera 11 229
m), ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Skolského majetku) pre
obchodnú spoločnost' BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 43849491 - zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo
dňa 28.01.2013 - z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom
25.04.2013
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu
(LV Č. 5417) :

nehnuteľného

dňa

majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce

diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
2
pozemku: orná pôda) o výmere 445 m /pod stavbou súpisné číslo 3542/, ktorý bude
po zapísaní GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03.2013, ďalej len "GP" Ivyhotoveným geodetom
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky,
IČO: 35 102 071 , overeným dňa 21.03.2013 Ing. Petrom Čúzym pod Č. 11 7/2013/ tvoriť
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/15 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o celkovej výmere 445 m2 ;
o
diel č. 2 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 165 m 2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/, ktorý bude
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č . parcely 15574/61 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 165 m 2 ;
o
diel č. 3 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 236 m 2 , ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok
parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/74 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o celkovej výmere 236 m 2 ;
o
diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcelľ KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 140 m Ipod stavbou súpisné číslo 22971, ktorý bude
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/71 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 140 m 2 ;
o
diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 2 970 m 2 , ktorý bude po zapísaní "GP" tvorit'
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/73 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o celkovej výmere 2 970 m 2 Ispolu o výmere 3 956 m 2 / , ktoré sa nachádzajú
pre obchodnú spoločnost'
v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského majetku)
BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43849491,
zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom
z dôvodu hodného
Repom
na
základe
splnomocnenia zo dňa 28.01.2013)
o

osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
obcí v znení neskorších predpisov
za cenu 6,00 €1m 2,

ČO

č.

138/1991 Zb.

o majetku

pri celkovej výmere 3 956 m 2 predstavuje kúpnu cenu 23 736,00 €

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
~
uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami
vo vlastníctve žiadateľa
a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami
~
v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie
nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce

s ch

vaľ uj

e

3/5 vacsmou všetkých poslancov prevod
Zlaté Moravce (LV č. 5417):

nehnuteľného

majetku vo vlastníctve mesta

diel č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 445 m2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/, ktorý bude
po zapísaní GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03 .2013 , ďalej len "GP" /vyhotoveným geodetom
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky,
IČO: 35102071, overeným dňa 21.03.2013 Ing. Petrom Čúzym pod Č. 11 7/2013/ tvoriť
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/15 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o celkovej výmere 445 m2 ;
o
diel č. 2 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 165 m 2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/, ktorý bude
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra " C", Č. parcely 15574/61 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 165 m2 ;
o
diel č. 3 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 236 m2 , ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok
parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/74 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o celkovej výmere 236 m 2 ;
o
diel č. 4 odčlenený z pozemku parcelľ KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 140 m /pod stavbou súpisné čislo 2297/, ktorý bude
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 1557 4/71 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 140 m 2 ;
o
diel č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh
pozemku: orná pôda) o výmere 2 970 m 2 , ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/73 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o celkovej výmere 2 970 m2 I spolu o výmere 3 956 m 2 /, ktoré sa nachádzajú
v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského majetku)
pre obchodnú spoločnost'
BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43849491,
zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom
Repom
na
základe
splnomocnenia zo dňa 28.01.2013)
z dôvodu hodného
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
o

za cenu 6,00 €/m 2,

čo

pri celkovej výmere 3 956 m 2 predstavuje kúpnu cen.u 23 736,00 €

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
~
uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami
vo vlastníctve žiadateľa
a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami
~
v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie
nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce
uklad á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
u r č uj e
stratu

účinnosti

uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2013

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 550/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na zrušenie obchodnej
verejnej sút'aže vyhlásenej za účelom prevodu
majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemky a stavby
v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely
na Viničnej ulici
č. 1
v
Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na základe schválených uznesení MsZ v Zlatých
Moravciach č. 452/2012 a č. 472/2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom
25 .04.2013

dňa

prerokova lo
Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), a to pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých
Moravciach):
» parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
» parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
» parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
» parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
» parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
» parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
» parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
» stavby súpisné č . 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
č. 1873 (druh
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 stavby súpisné
stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) nachádzajúcej sa na pozemku
parcela Č. 2606/2
» stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

»
»

»
»
»
»

č.2606/3

stavby súpisné
č . 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)
nachádzajúcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/4
stavby súpisné č . 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela Č. 2606/5
stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela
č.2606/6

stavby súpisné
č.2606/8

č.

3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

>-

drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/12
>- a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13, vŕtaná
studňa, vonkajšie úpravy (vodovodná prípoj ka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta,
teplovodné rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu
súpisné číslo 3286, chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípoj ka) v súčasnosti
využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach
podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže
berie na vedomi e
záverečné vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo strany vyhlasovateľa
v zmysle ustanovenia § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre
posúdenie súťažných návrhov zo dňa 04.03.2013 /viď. Zápisnica /
využíva
oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok
ruší
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zo dňa 17.12.2012 k predmetu OVS
výber
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný
majetok mesta a to - pozemky, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej
v Zlatých Moravciach):
>- parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
>- parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
>- parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
>- parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavby, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
>- stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
nachádzajúca sa na pozemku parcela Č. 2606/2
>- stavba súpisné č . 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č.
2606/3
>- stavby súpisné č . 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúca sa na pozemku
parcela Č. 2606/4
>- stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolľí.a združených prevádzok) nachádzajúca sa
na pozemku parcela Č. 2606/5
>- stavba súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č.
2606/6
>- stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č.
2606/8

~

drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúca sa na
pozemku parcela Č. 2606/12
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/ 13 , vŕtaná studi1a,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípoj ka), v súčasnosti využívané na podnikatel'ské
účely na Viničnej ulici Č. 1 v Zlatých Moravciach, ktorá prebiehala do 28.02.2013.

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013

I

eter Lednár, CSc.
primátor mesta

b~
Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 551/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV Č. 3453) - pozemky a stavby v súčasnosti
využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach
- v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže: "Odpredaj nelmutel'ností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453)", a to pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých
Moravciach):
2
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) ,
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
>- stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/2
~ stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela
č.2606/3

~

~

stavby súpisné
č. 3283 (druh stavby: vypal'ovacia pec)
nachádzajúcej sa na
pozemku parcela Č. 2606/4
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolií.a združených prevádzok) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela Č. 2606/5
stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

~

stavby súpisné

~

č.2606/6

č.

3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

č.2606/8
~

drobnej stavby bez súpisného
pozemku parcela Č. 2606/12

čísla

(druh stavby:

vodáreň)

nachádzajúcej sa na

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vftaná studií.a,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípoj ka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria
prílohu tohto uznesenia/
s ch val' uj e
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
"Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)", a to
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých
Moravciach):
2
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m (druh pozemku :
zastavané plochy a nádvoria),
~ parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m 2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
~ parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
~ stavby súpisné
č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2
~ stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela
č.2606/3

~

~

stavby súpisné
č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)
nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/4
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela č. 2606/5
stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

~

stavby súpisné

~

č.2606/6

č.

3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela

č.2606/8

~

drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 2606/12
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vl:taná studňa,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely na Viničnej ulici č. l v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria
prílohu tohto uznesenia/
men uj e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej
činnosti,
obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
uklad á
vedúce j oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
zabezpečiť v termíne do 29.04.2013
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 30.05.2013 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu a účel využitia
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalšÍ postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

'0

Uznesenie č. 552/2013
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom, v ktorom je
mesto Zlaté Moravce podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /Mesto Zlaté Moravce
v podiele 56615/ 100000 ; COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54, 9490 1 Nitra - podiel
433 85/ 100000) LVč. 4537:
stavba súpisné číslo č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN registra "C", č .
parcely 1078/2 o výmere 1 419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
k. ú. Zlaté Moravce + pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1078/2 o výmere
1 419 m 2 (druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria) zapísanej
v KN SR, správa
katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce
v podiele 56615/100000
a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej sút'aže v zmys le § 9a ods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľ stvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom
25.04.2013
p r erokova l o

dňa

návrh
na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom, v kto ro m je
mesto Zlaté Moravce podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /v podiele 56615/1 OO
000/: stavba súpisné číslo č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN r egistra "C",
č. parcely
1078/2 o výmere 1 419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
zapísanej
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec
Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce + pozemok parcely KN registra "C", č. pa rcely
1078/2 o výmere 1 419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvo ria) zapísanej v KN
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté
Moravce
prevodom uvedeného nehnuteľného
majetku v podielovom
spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákon a č . 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základ e obch odn ej verejnej sút'aže
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes korších
predpisov a v súlade s Čl. IS /úkony hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce
schváleniu mestského zastupiteľstva/ ods. 1. písm. f) VZN mesta Zlaté Moravce č . 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení Dodatku Č. 1 a Dodatku
č.2

s ch val' uj e

spôsob nakladania s nehnutel'ným majetkom, v ktorom j e mesto Z laté Mo ravce
podielovým spoluvlastníkom LV Č. 4537 /v podiele 566 15/1 OO 000/ :
stavba súpisné číslo Č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN registra "C", Č .
parcely 1078/2 + pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1078/2 o výmere 1
419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej
v KN
SR, správa
katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce,
ktorý sa nachádza Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach

prevodom nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 / úkony
hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce schváleniu mestského zastupite ľstva/ ods. 1.
písm. f) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce v znení Dodatku Č. 1 a č.2.
V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 553/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
(lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného
Západoslovenskú
distribučnú, a.s.
/obchodné meno do 31.12.2012 - ZSE Distribúcia, a.s.!
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23_ zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - čast' pozemku
parcely KN registra "E", č. parcely 5644/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
(lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného
Západoslovenskú distribučnú, a.s .
/obchodné meno do 31.12.2012 - ZSE
Distribúcia, a.s .!, ktorej predmetom je záväzok
budúceho povinného uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien,
spočívajúcich v povinnosti
budúceho povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností
strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie,
údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a
zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním povereným i
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti Vl"átane
činnosti uvedených v bode a) ab);

s ch varuj e
a) Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra
"E", č. parcely 5644/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za
Majerom)
medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným
z vecného bremena, a budúcim oprávneným: Západoslovenská distribučná , a.s. /obchodné
Distribúcia, a.s .!, sídlo: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava,
meno do 31.12.2012 - ZSE
IČO: 36361 518, predmetom ktorej je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim
budúceho
oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien, spočívajúcich v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťažených nelmuteľností strpieť
na
časti zaťažených
nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie,
údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a
zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vr-átane
činnosti uvedených v bode a) ab);
b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne
uklad á

vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie Dodatku Č. l k Zmluve
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
s pln o moc ň uj e
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dodatku Č . 1 k Zmluve o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
MM'L
"
gr. ano enart
prednosta Ms Ú

I

•

I

Uznesenie č. 554/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena
(lokalita Zlaté Moravce - Chyzerovce)
pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s. čast' pozemku parcely KN registra "E", č.
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 m 2 )
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom
25 .04.2013

dľí.a

prerokovalo
n á vrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej má budúci predávajúci
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník nehnuteľnosti - pozemku parcely KN
registra "E", č. parcely 537/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825
m2, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a
je zapísaný na LV Č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce
(lokalita Zlaté
Moravce - Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva budúceho kupujúceho Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou
Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpeni Ing. Vladimirom
Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudnút' do
svojho vlastnictva čast' uvedeného pozemku o výmere cca 20 m 2 (na ktorom bude v rámci
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS , rekonštrukcia NN", ktorej
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za
kúpnu cenu vo výške 100,00 €/n/ budúceho predávaného pozemku (vypracovanie GP na
oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci) za
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetnéllO pozemku
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce
a o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena medzi zmluvnými stranami - mestom
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena a budúcim oprávneným
Z vecného bremena: Západoslovenská
distribučná
a.s. zastúpená na základe
plnomocenstva spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14,
827 14 Bratislava
v zastúpení Ing. Vladimirom Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským, predmetom ktorej
bude zriadenie vecného bremena bezodplatne ako vecné bremeno in rem, spočívajúce v
povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN registra "E", č. parcely
537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m 2 , ktorý sa nachádza v
k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísaný na LV Č. 5417
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a nim poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných
úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom
pozemku, vrátane jej odstránenia,
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná
IUl budúcom predávanom pozemku, podl'a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté
Moravce.
s ch val' uj e

n á vrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník

v rámci ktorej

má budúci predávajúci

nelmuteľnosti

- pozemku parcely KN
reľistra "E", č. parcely 537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o vý mere 7825
m , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a
je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce
(lokalita Zlaté
Moravce - Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva budúce/lO kupujúceho -

Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou
Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom
Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudnút' do
svojho vlastníctva čast' uvedeného pozemku o výmere cca 20 m 2 (na ktorom bude v rámci
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS , rekonštrukcia NN", ktorej
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za
kúpnu cenu vo výške 100,00 €1m 2 budúceho predávaného pozemku (vypracovanie GP na

oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci) za
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetného pozemku
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce
a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami - mestom
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena a budúcim oprávneným
Z vecného bremena: Západoslovenská
distribučná
a.s. zastúpená /Ul základe
827 14 Bratislava
plnomocenstva spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14,
v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským, predmetom ktorej
bude zriadenie vecného bremena bezodplatne ako vecné bremeno in rem, spočívajúce v
povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN registra "E", č. parcely
2

537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m , ktorý sa nachádza v
k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísaný na LV č . 5417
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce,

vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním po vereným i osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za úče/om užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných
úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom
pozemku, vrátane jej odstránenia,
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/ 2012 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná
na budúcom predávanom pozemku, podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté
Moravce.
uklad á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľo v acej časti tohto
uznesel1la

"I

.

s pln o moc ň uj e
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 555/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
O rgan izač ný poriadok mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom
25.04.2013
prerokovalo
návrh Organizačného poriadku mestskej polície v Zlatých Moravciach
s ch varuj e
Organizačný poriadok mestskej polície v Zlatých Moravciach v predloženom znení

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Mario Lénárt
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 556/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 v predloženom znení

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 557/2012
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Mo ravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom di'ía
25.04.2013
prerokovalo
plat primátora Mesta Zlaté Moravce
berie na vedomie
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo
výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok, ktorý v súlade so zákonom NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, od 1.1.2013 po
zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 2.037,00 €.

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.20

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

M~
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 558/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Mo ravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
berie na vedomie
mesačný plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce vo výške 1,96-násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý v súlade so
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 1.1.2013
po zaokrúhlení predstavuje swnu vo výške 1.578 E.

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 559/2013
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa
25.04.2013
prerokovalo
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom
berie na vedomie
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom - vyradenie strelných zbraní
a streliva odpredajom

V Zlatých Moravciach

dňa

25.4.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~,

~ano enart
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 560/2013
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.04.2013
Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012
Mestská rada v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MR konanej dňa 16.04.2013
prerokovala
Informáciu o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012
berie na vedomie
Informáciu o nominácii naj lepších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2012

V Zlatých Moravciach

dňa

25.04.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

áťť:nár'
prednosta MsÚ

Uznesenic č. 561/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva \ Zlatých Moravciach
konaného chía 20.06.20 l :1
l 1 rčcnic zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)'ch Moravciach na SVOJOm 24 .zasadnutí Ml: konaného diía
20.06.2013
pr e r o k o 1· a l o
určenie zapisovateľky a
herie na vedomie
/c Silvia Švajčíkovú hola určenú za zapisovateľku zápisnice na 24. zasadnutí M/ konaného
cll'ía 20.06.2013

//R~:-f-E;7~0~ '-

V /lat)ch Moravciach. ch1a 20.06.2013
/

/

i

Ing. Peter I .cdnúr. CSc.
primátor mesta

0)~·~
/
'

- -)

/ /?/")

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta l'v1 sl.'

Uznesenie

č.

562/2013

z 24. zasadnutia mestského zastupitcl'stva v Zlatých Moravciach
konaného dila 20.06.2013

lJ rčcnie ovCťovatcľov zápisnice
i\!kstské zastupiteľstvo v L:latý-ch Moravciach na svoJom 24.zasadnutí MZ konaného
20.06.2013

prerokovalo
určenie overovateľov

zápisnice
h e r i c 17 u 1' e do m i c
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptúka a p. poslanca Jozel~1 Tonko\·iča

V /lat\'ch Moravciach. cil1a 20.06.2013

~d~
Ing. Pckr l.ednúr. ('Se.
pri!1lúlor mesta

/p<:f"/j/~

(:V"--7

Mgr. Roman Šíra
prednosta Msľi

dľía

Uznesenie č. 563/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva ,. í'L1t)·ch 1'v1oran:i:lCh
konaného cii1a ..2U.Oú.20 13
Schváleni<.· návrhove.i komisie
Mestské /.astupitcľstvo v Zlatý·ch Moravciach na svoJom 24.zasadnutí :V1/ konaného dľla
20.0(J.20 13
prerokovalo
návrh na vorbu návrhovej komisie
\' o l í
za predsedu núHhovcj komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Pdroviča za členov: p. poslanca
PaedDr. Dušana Husúra a p. poslanca Ing. Petra l Iollého

V /:lat) ch Moravciach.

dľí.a

20.06.2013

__---------;

~d«/
l ng. PctL·r I.L·dn:ll·. CSc.
primútor mesta

df?/~
Mgr. Roman Šíra
prednosta ~·Ist•

lfzncscn ic č. 56-t/20 1J
z 24. zasadnutin mestského zastupitcľst va v /.lat)ch lvloravciach
konaného dr'ía 20.06.2013
Schválenie prognunu zasadnutia
1\kstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svo.1om 24.zasadnutí 1\1/. kon<mél1o
20.0(J ..20 13

dľ1a

prerokovu!o
program /.asadnutia 24. MZ
s ch 1· u ľ uj e
program zasadnutia 24. Ml. s nasledujúcimi zmenami:

primútora mesta Ing. Petra Lcdnára, CSc. zaradenie hodu: Núvrh na financovanie
\)·dm kov sú\·isiacich so zahc:t.pečením a priebehom osi(Jv 900. \)roč ia pn L'j píson1njc
/mienky o meste Zlaté Moravce. /a bod l O pCl\ odného programu
p. poslanca PaedDr. Husára zaradenie bodu: Inľormúcia o Pol:itavskcj ťuthalon:j
akadémie. za hod 9 pôvodného programu
p. poslanca Mgr. Galabu zaradenie hodu: N<'tnh 11a fin;m 1.'<'' anic· ··d:onštrukcic
vonkajšej a vnútornej kanalizúcic v /.S l\lojmírova. za bod 2-1 JXÍ\ odnélm pwgrarnu
p. poslanec Petrovič zaradenie bodu: Núvrh na odpredaj nehnuteľností majetku \o
\ lastníct\·c mesta /laté Moravec (l V č. 5417) pozL·mko\·. na ktor)·eh sa nachúdl'.ajú
stavby garúl:í vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sa nachúdzajú \ lokalite ~~tbrcl:ic za
Majerom v /.latých Moravciach, za hod 43 pôvodného programu
p. poslankyr'í.a Dubajová - Návrh na /.Výšenie príspevku z rozpočtu /.riacľo\ ate ľa prl'
príspevkovú organizúciu 7úhradníckc sl u/hy. p.o .. /a h(!d 22 Jhl\ (lllr-:éil\l 'lľll~'.ré!J1Hl

V /lat\ch JVloravciach. d!'ía 20.06.2013

/~":::r:··.s:;·?;··· . .
/i
í

{

1
'•

\

.~-:d~~
l

ng. ;

\.._.~'~-·~·

: ,l· 1.._:lLt!·~

'- :H.:.

primútor mesta

(/5/~
Mgr. Roman Sirél
prednosta i\ Js('

Uznesenie č. 565/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva\ Zlatých rvlora\ ciach
konaného dúa 20.06.2013
Návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv
prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí M7 konaného di1a
20.06.2013
fJ r e r o k o \' u l o
a) návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv
900.v)Točia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce
b) návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013
.l c h \'o ľ uj e
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením takto:
900.výt·očia

Úprava vo v)·davkovcj časti bežného t·ozpočtu kód zdroja 41:
PR 8."1 FK 08.1.0 6-12 Rekreačné a športmé služby (transľcr nczisk.prÚ\
I'R 8.2 l K 08.2.0.9 637 Ostatné kultúrne služby- služby

(kultúrne podujatia

oslavy

900.v)-ročia

ll.o~ub[un)

- l 0.000,00 f

+ 10.000,00 f

mesta)

Ing. Peter Lednúr. CSc.
i

prin~lát?L ~---

;,

/<

---.....;::..

'

MgT. R( 111él11 Šíra
prednosta MsľJ

Uznesenie č. 566/2013
z 24. zasadnutia mestského /astupitcľstva \' í',lat)·ch Mora\ ciach
konaného dl1a 20.06.20 I 3
Nánh Závet·cčného účtu Mesta Zlaté Moravce za t·ok 2012
Mestské zastupiteľst\·o v 7Iat\ eh Mormciach lEt s\·ojulll :2·4./.~tsadltllti \1/ Lotl~lltého dt1a
20.06.20 I 3
fJ r e r o k o ,. u l o
a) núnh /úvcrečného účtu Mesta Zlaté !VIora\ťc za rok 2012
h) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 20 I 2
c) sprúvu nez{l\ islého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2012
d) núvrh na prídel do Rezervného ťondu mesta
e) núnh na prevod linančn)ch prostriedkov na účelov)· účet finančnej zábezpeky bytovka
Tckmskú
h e r i c n u ,. c do m i e
a) st~mo\·isko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za ruk 2U 12
h) sprún1 nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej zúvierky za rok 2012
.\ c h \' (/ ľ ll j ('
a) celoročné hospodúrenie rv1csta Zlaté \;1(mm:e za rok 20 I 2 bu\ )h:e1Li
b) Prídel do Rezervného fondu vo v)·ške I 6.629.75 C.
c) /riadenie účelového účtu na finančnú zábezpeku nájomníkov za bytm 1-.:tt l ckovsk{t \o
v\ške 201.227 C
7

V /lat\ ch Moravciach dl1a 20.06.20 I 3

· Ing. Peter Lcdn{u·. CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednostu Vlst'•

Uznesenie č. 567/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\ <l \ /Lll~ch \;1or:l'. c:iach
konaného d!la 20.06.201.3
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatfch MoraYCiach za 1·ok
2012

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na
2U.Oô.20 1.3
jJ

re ro k o

1'

SVOJOm

24. zasadnutí MZ konaného ch1a

ulu

plnenie rozpočtu ro/počtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlat)·ch MoraYCiach za rok 2012
h e r i c n u 1' e do m i e
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizúcie /Š tv1ojmírova ,. Zlat)·ch Mo rm ciach za rok 2012

V /lat\ch Moravciach di1a 2().()6.2013

:;~/~~~
Ing. Peter I .cdnúr. CSc.
primútor !llcsta

Uznesenie č. 568/2013
z :2.:1-. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ /lat~ch Moravciach
konaného dt"w 20.()6.20 1:1
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlat~·ch i\lo,·avciach za rok
2012

Mestské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na svo_1om ::?....J.. zasadnutí M/ konaného di'la
:2(). 06.:20 13
p r e r o k o 1' o l o
plnenie roí'.počtu rozpočtovej organizácie /S Pribinma v /lat\'ch Vlor~t\ci~tch /.d l"llk .:2UI2
hL'ric nu vedomie
plnenie rozpočtu rozpočtovej organi;:úcic /S Pribinov~t \ /1at~ch l\'lor~t\cidch za rok :1 (J 12

V

/lctt~ch

Moravciach di'ía 20.06.201

Ing. Peter 1.cclnúr. ('Se.
pri m;\tor lllL'Sla

----,/

/J

~l.;1_l/t:// ~

L---~

y

ľ'vlgr. Roman Síra

prednost! :\1st''

lJznesenie č. 569/2013
z :2,+. :t.asadnutia Mestského z~tstupitcľstva \ /lat)ch iVIor:t\ ci:wil
konaného dľía 20.06.2013
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Rohotníclia Y Zlat~'ch 1\lor·aHiach :1.:1 rok
2012
~Vlcstské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na S\'ojom :24. zasadnutí M/ konaného di1a
)0.0(J.:20 13

re ro k or u l o
plnenie rozpočtu rozpočte)\ ej organizácie ZŠ Robotnícka v /latých Moravciach /.a rok :20 I :2
h c r i (' 11 u \' e do m i e
plnenie rozpočtu rozpočtovej organÍ/.Úcie /Š Rohot11Íckd \ /lélt \cl~ \;. :·: , ,:::t,·h /~l r<ll, :'rl l:-'

fJ

V /lat\ch Mo rm ciach diía :20.06.2013

,Ing. Peter I.ednúr. CSc.
/

_c/

/ ,c:;>

L_·/

l /_
'
Vi~~
Mgr. Roman Síra
prednost<\ rvls(i

lJzncscnic č. 570/2íl í 3
z 2c.J-. zasadnutia Mestského :1.astupitcľst va v /lat) ch Moravciach
konaného dľía 20.()6.20 1~
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlat)·ch
Vlot·a\'l'Íaeh za mk 2012
\kstské zastupiteľstvo v /.1at\·ch l\1ora\ciac11 11~1 ''uj,'Ji: :'·l. /éls:t 1 n:.·: :.1/ !:<:J;:;;Jéllo

dľí~1

~O.Oú.2013

J7 }' (" }' () k () 1' (/ l ()
plnenie rozpočtu rozpoČtO\c_i organizúcic /úkladJJcj umeleckej školy' /lat\ch \'lllľa\ci:tch Zél
rok 2012
h e r i c n o v e cl o !Il i e
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizúcie /úkladnej umeleckej školy v /lat\ch i'vlor:t\ciach za
rok 2012

v

/lat\ch rvlor:nciach di1a 20.()6.20 13

~··

) .tj/?!-~~
07_L____:~-Mgr. Roman Šíra
JlľL'l~n~·) ·1:

\>~l

Uznesenie č. 571/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\' Zlatých Mora\'Ciach
konaného diía 20.06.2013
Sp.-úva o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
pn>f. IVIl l Jh. Rudolfa Koťca Dr.Sc. Zlaté Moravce za t·ok 2012
Mestské zastupiteľstvo \' Zlatý·ch Moravciach na S\ojom 2·f z;Is:ldm~t: ~,1/ k()nan(·hu d!ía
20.()6.20 13
fJ r L' r o k o 1' a l o
a) sprÚVLI o plnení rozpoctu a hospodúrcní príspevkovej organizacic Mestskú 11L'I110Cillca
proľ. 1\HJ!)r. Rudolt~l Korca DrSc. Zlaté Mormcc za rok 2012
b) ,·ysporiadanie vý•slcdku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizúcic Mestskú
nemocnica proľ. MUDr. Rudolf~! Korca DrSc. J:laté l'vlora\Cc
s ch 1'U ľuj c
l. llnspmlúrcnic príspcvkmcj organizácie Mestská nemocnica proť. \llJ])r. RudoiL1 Korca
DrSc. J:laté l'v1oravce za rok 2012 s vý•hradou: Mestskému zastupitcl"stvu nebola k spdl\'C
o hospodúrení predloženú S])ľÚ\'a auditora
()patrenie: predložiť správu audítora do konca mesiaca 30.()6. 2013
' Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organi/aCic Mestskú
nemocnica proť. MUDr. Rudolb Korca DrSc. /.laté l'v1oravce /a rok 70 l :2 n:!Sicdm ne:
a) /.isk /podnikateľskej činnosti po /dancni vo \ýskc 42').17 C ln,dc puu/.itý 11a úhradu
straty v hlavnej činnosti.
h) Výsledok hospodárenia hlavnej cinnosti po 1.danení. ktm\m je str~tt<~ , () \\škc
292.507.97C nasledo\'nc:
- / rc/crvného fondu vo výške 50.35 €
- /O zisk u po zdanení 7. podnikateľskej č innosti \o v ý~ škc 4 29 .l 7 C
-/kladného ncvysporiadaného \')slcdku hosp,··dúr'-·nid n~im:~\ !~ :, .kel\ \\l '\škc
292.02X.45 C
1 Prideliť ncvysporiadaný \'ý·slcclok hospodárenia/ minul)Th roko\ vo \\škc ~27.~) 15.'\(J C
do rc/ervného ľondu.
ukludú
štatutc'lľO\'Í organi/úcie pripraviť návrh opatrení v zmysle sprúvy audítora
ľ (tcnnín kontroly): 3().07.20 13
1

l(: \~Js/
...... .>

~('.

V /.lat\'ch Moravciach dlía 20.06.2013

\-

~

•

~",.,,

'1, •• \.

~~-ŕ_;-~
Ing. Peter l.ciln:\r. CSc.

primator rrlesca

<:<";/-~

~~~
l

(.._._.

Mgr. Roman Š íra
prednosta Ms (J

Uznesenie

č.

572/2013

z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľsl\d \/bt\ ch:\:\!.'
konaného dií.a 20.06.2013

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení p1·íspnkovej
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012

oq.~aninícic

'.:i,~~.:J.

:\hstsk{ stn·disko

Mestské zastupitcl'stvo v Zlat)'ch Moravciach na svoJom 24. zasadnutí MZ konaného clúa
20.()6.20 13
J7 r e ,. o k o \' a l o
a) sprÚ\ u o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravec za rok 2012
b) vysporiadanie výsledku hospodúrcnia za rok 2012 príspc\l~o\cj mg:mizúcic i\lcstské
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravec
c) sprúnt nczúvislého audítora k účtmm.:.i závierke za rok 20 l:~ účtovnej jednotky
Mestské stredisko kultúry a športu. p. o. /l:!té Mnr,t\'CL'

herie

nu 1·edomie

správu nczú\ islého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtm n1.:j jednotky !\kstské
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Mora\C,.:
s ch ,. u ľ uj e
l. l lospodárcnie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultún a športu. p. o. Zlaté
~lora\·ce za rok 2012 bez \)•hrad
;
Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok :'0 12 príspn k,,, t:i Jľ~'.d:li;úcil: \>kstské
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 naslcduvnc:
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktorým je strata \(l \')škc
7.203.4-+ C vysporiadať/. ľCZLT\'ného ťundu.
3. Prideliť nevysporiadan)r v)'slcdok hospodárenia z n1inulý'ch roko\ vo v)'škc 7.2:2<-l.Lt:l {'
do rc/.ervného ťóndu.

V Zlat)ch Mora\'ciach dl1a :20.06.2013

jlľllllalllľ

lllCSld

-~~l.R~-

Ľ~~'Y-

Mgr. Roman Šíra
Jlľl'diíl<:· \i-;l'

Uznesenie č. 57 3/2013
z :2-1-. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v /lat)·ch Monti"Ci~tch
konaného dľ1a 20.0CJ.::Z0 13
Správa o plnení

rozpočtu

a hospodárení príspcvkovc.i organizácie Službyt Zlaté

;\lontvcc, m. p. za rok 2012
l\kstské zastupiteľst\'O v 7latých Mora\ciach n;t ')\Ojom ~:1 z:t·<tdi : !\1/ kon:t:t~·lw dľ1a
::Z0.0(J.20 l_)
fi,.(:',.(} k()\'(/ l(}
a) správu o plnení rozpočtu a hospodúrení príspevkm ej organuactc Slu/.byt Zlaté
Moravce. m. p. za rok 2012
b) vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizúcic Službyt
/.laté Moravce. m. p.
c) sprún1 nczú\·islého audítora k úctovncj z:t\icrkc za ruk 2U: .. til::,;\ nci ;L·dnutky
Službyt /.laté Moravec. m. p.
h c r i c 11 o ,. e do m i e
spr{tvu nczúvislého audítora k účtovnej ZÚ\ icrkc za rok 2012 účtm I lej Í'-' ltHllk) Síu/b\l /.Ltté
Moravce. m. p.
sch1·uľuje

l.

llospodúrenic príspevkovej organizácie Služb\! /bté \1or:l<.:·· 111. :•. /;;mk 2012
s v~hradou:
Slu/.byt /laté Moravce. m.p. vykázal stratu hospodúrenia za podnikateľskú činnosť
;
Vysporiadanie v)slcdku hospodúreni:t za rok 2012 príspcvkm ej organizúciL' Sl u/byt
71até Moravce. m. p. za rok 2012 nasledovne:
a) V)·sledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
-1-3.5CJX,98C vysporiadať nasledovne:
-z rezervného !ondu \'O v)'ške 1.121.4(1 C
-/.účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minul)·ch rokov \'O\ )škc
-1-2.44 7.52
b) V~·sledok hospodárenia podnikatcl'skcj činnosti po zdanení. ktoryn1 jl: str~tW \\l ,-~škc
35.384.69 Cz účtu 428-nevysporiadan)· v)·sledok hospodárenia tn!.nul)ch roko\.

c

uk!udú
a) štatutúrovi organizácie zabezpečiť kladn~' \~·sledok lwspodúrcni;t z~1 n•ldtlikall'l"sktt
činnosť k 30.09.20 l]
b) štatutúrm i organizúcie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítl>ra
T (termín kontroly): na cfal"šie zasadnutie M7
K: Ms/.

V /.lat\·ch Moravciach d!la 20.06.2013

Uznesenie č. 574/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl"st\·a \ /Llt)·ch \lord. ciach
konaného dúa 20.()6.20 l 3
Spníva o plnení mzpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Tcdmické služby
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
!\1cstské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na svojom 2-L zasadilllll .\i]/. koildilélw di1a
20.06.2013

prcrokora!o
sprúvu o plnení rozpočtu a hospodárení príspc\ kovcj organi/aCic l ccllllické službv
mesta /l<Hé Moravce. 111. p. za rok 2012
b) vysporiadanie v)·slcdku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej oľganizúcic Technické
služby mesta Zlaté Moravce. 111. p.
c) sprúvu nezávislého audítora k účtovnej zúvierkc za rok 20 I:: účtom ej jednotky
Technické služby mesta Zlaté Moravce. m. p.

a)

heric

11

a

1'

c do m i c

sprúvu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Technické
sl u/by mesta /laté Moravce. m. p.
s ch 1' u l' uj c
1. llospodárcnic príspc\kovej organizácie lcclmické služby IIlCSl<l lJ~,~é ••md\CC. 111. p.
/a rok 2012 s v)·hradou:
k prC\údzkovaniu neefektívneho strediska .. Kvctinúrst\o"
Vysporiadanie výsledku hospodárenia 1.a rok 2012 príspl:\1-:<1\ ci mg~tllJ/acic
Technické služby mesta Zlaté Moravec. m. p. za rok 2012 nasledovne:
a) /isk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo v)rškc 4.119.63 C bude použit) na úhradu
straty v hlavnej činnosti.
b) V)·slcdok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktorym .Jl' strata \O \'\škc
1YRA64.96f vysporiadať nasledovne:
-zo zisku po zdanení/. podnik~1tcľskcj činnosti \O \)'škc cl. ll C)_()_) (
-z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minul)ch rokm vo v\škc
164.561.37
3. Neuhradená strata vo \)rškc 29.783.96 f bude zaúčtovanj na účet 42R-ncvysporiadan>
\')rslcdok hospodárenia minul)·ch rokll\.
uk!udú
a) zabezpečiť hospodárenie organizácie tak. aby orgaznizácia dosiahla k 11.12. :!() 1.~
kladn)· v)·slcdok hospodárenia
b) štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
ľ (tcr111ín kontroly): na d'aľšic zasadnutie Mí'
K: Ms/

e

V /lat\ch Moravciach chía 20.06.2013

/~·--
~~~------e"

. !ng. Peter l cdJlÚr. ('Se.
primátor mesta

)4

v

/1/

.//~~

vY

f\lgr. Rollldll Sír:1
prednostu iV!sľr

Uznesenie

č.

575/2013

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ Zlatých Mora,·ciach
konaného d(l~l 20.0(J.20 13

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevlwvcj organizácie
mesta Zlaté Montvcc, m. p. za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na
20.06.2013

SVOJOm

Záhradnícl~c

služby

24. zasadnut1 M/ konaného c.II1a

prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení prispe\ kuvej organiz{tcic /úlm1dníckc slu/by
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
b) vysporiadanie výsledku hospodúrenia za rok 2012 príspc,kovej orgamzac1c
Zúhradníckc služby mesta Zlaté Moravec, m. p.
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky
/{lhradníckc služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
h e r i e 11 a \' e d o m i e
správu nczúvislého audítora k účtovnej zúvicrke za rok 2012 účtovnej jednotky /.úhradnícke
sl u/by mesta /laté Moravec, m. p.
s ch \'u ľ uj e
l. Hospodúrenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mest.l Zlaté Moravce, m.
p. za rok 20 12 bez výhrad
2. Vysporiadanie výsledku hospodúrenia za rok 2012 príspevko\·ej organizúcic
Zúhradnícke sl u/by mesta Zlaté Mora\·cc. 111. p. z~1 rok 2012 néislcdo, ll<.·:
a) /isk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo v)·ške 4. 159.2t) C bude použit) na
úhradu straty v hla\·nej činnosti.
b) V)·slcdok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktor)n1 je strdtd vo \)škc
14. 120.00 nasledovne:
- z rezervného fondu vo v)'škc 2.540,80 E
-zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti \'O \')'škc '~.l 'i9.2(J C
-z kladného nevysporiadaného v)'slcdku hospodúrcnia nlilluiých ruko\ 'o výške
7.419.94 (
3. Prideliť ncvysporiadaný výsledok hospodárenia z minul)·ch rokm vo\ \·škc 7.132.02 C
do rezervného fondu.
a)

e

uklodú
štatutúnl\ i organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle sprúvy audítora
T (termín kontroly): na c.ťaľšie zasadnutie M7
k: Ms/

V Zlat\ ch Moravciach ch1a 20.06.2013

·~

·,-;\ F. .:~

.....

/~~/~

Ing. Peter LcdJ,:Ír. CSc
primútor mesta

l/

·~/L
//;_A~
t/;

ú'

L....---'

ľ

l'vlgr. Rom;11 Šír<l
prednosta ivísl'

Uznesenie č. 576/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva\ J:lat)'ch l'v1oravciach
konaného dl'ía 20.06.2013

Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravec za rok 2012
1'v1cstské zastupitd'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného di1a
20.06.2013
jJ r e r o k o v a l o
núvrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012
sch1·uľuje

Konsolidovanú

\')Točnú

V /lat) ch Moravciach

správu mesta Zlaté Moravce za rok 2012

clľ1a

20.06.2013

--~::f'-5:-,

Uznesenie č. 577/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v /lat)'ch Mora\ ciach
konaného dúa 20.06.2013

Návrh na zvj"·šenie príspevku z

rozpočtu z•·iad'ovatcľa

JH'e

pľÍspcvko',

ú

uq~ani;::·~~·iu

\1SKaŠ, p.o.
\·kstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na
20.06.20 l 3

SVOJOm

24. zasadnutí M/

kon~mého

d!'1a

prcrokorulo
núvrh na z\)šenie príspevku z rozpočtu zriad'ovateľa pre príspevkovú organizúciu .I\1SKaŠ. p.
o.

s c h ,. u ľ uj c
zvýšenie príspevku pre príspevkovú orgamzaciU Mestské stredisko kultúry a športu. p. o.
z. rozpočtu zriacfovatcľa o f\.000 C s účclm)m určením na úhradu cncrt:>ií vo n'škc :J .. HJO C
a na údržbu a opravy budov vo výške 4.600 t'

Uznesenie

č.

57S/20U

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 20.06.2013

Návrh na zv)·šcnic príspevku z
Záhradnícke služby, p.o.

rozpočtu zriaďovateľa

pre príspevkovú or·ganizáciu

Mestské zastupiteľstvo v 71atýTh Moravciach na S\ ojom 24. í'.asadnutí \1/ ]. on~lnéli, 1 Jť1d
20.06.2013

r e r o k o ,. a l o
Núvrh na zvý•šenic príspevku z rozpočtu zriacľovatcľa pre príspcvk<wl! org~mizúciu
/úhradnícke služby, p.o.
s c h ,. u ľ 11 j e
zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizúciu /:íhradnícke služby. p.o. z prebytku l'<lí'.počlu
:;riaclovatcľa o 15 000 C na úhradu prevádzkmý·cb núkladov

fJ

V /latý'Ch Monl\ ciach

dl1a 20.06.20 l 3

Ing. Pelér f cd11:u·.
primútor mesta

Mgr. Roman Síra
prednosta Msľ!

CSc.

Mesto Zlaté Moravce

--------------------

-------------------~~~i>.*:JJ-j
Mestský úrad, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravec

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednúr. CSc. využíva prúvo podra ~ l J ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpism a nepodpisuje uznesenie Mestského
zastupiterstva v Zlatých Moravciach č. 578/20 1J zo d1'ía 2().()6.20 13 v zúkonom sta nm en ej lehote.
čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestsl<ého zastupiteľstva ' Zlatých Montni~u.·h
č. 578/2013 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva' Zlat~ch Monnciach
konaného dňa 20.06.2013
a to z dôvodu. ž.c sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Moravec zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je p•·c Mesto Zlaté

Podra ~ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtov) ch pravidlúch územnej samosprávy a o
zmene a doplnení nicktor)ch zákonov v znení neskorších predpism:
Prís/n~n( orgán ohce n-komÍl'(t ::mem· ro::jioc'lu ,. Jiriehe!nt /'(Cjioc'lorc;lio roku /'(J::jJodon~nli
opatreniami. kton'·mi sú presun rozpoc'torom~ch Jil'O.\triedkm· ,. rántci .\cii1'1Íienc;ho ro::po(tu, prú'ont so
nell/Cllict cc/kon' príjmv u cc/ko1'1' vúiarky. pm·olclli' Jirckro(cnic n~do1·km· Jil'i dosiahnutí IT.I.Iích
príjmoch o/cho viozanic ro::počtorarn~ch n~dcn-km·. uk je ich kn'lic ohro::ené neplnením
/'( JZjWČIOVOfl}~//1 i príjll/O ll/ i.
Uznesením schválené zvysenie príspevku pre príspevkovú organuac1u /úhradníckc slul:b:
p.o. z prebytku rozpočtu zriaďovatera o 15.000.- eur na úhradu prcvúdzkm) ch núkladm preds tm uje
zmenu rozpočtu. ktorá nebola schvúlem1 me~tsk)111 za~tupitcl\tv 0111 v (l l"onnc rozpočtm élw ()patrenia
a teda uskutočnenie takéhoto v)'davku b: bolo porušením citmanéhn zákona.

I)alej mám za to. že uvedené uznesenie je pre mesto Zlaté Moravce a.1 ZJavne ne\_\hodné.
nakorko poukazovanie finančných prostriedkov organizácii. voči ktorej je \Cdcn)ch viacero
exekučných konaní a ktorej hospodárenie je absolútne nesystémové. pova/ujem za nceiCktívne
a nehospodárne nakladan ic s rozpočtov)m i prostriedkam i mesta.
Zárovcií by sa narušilo zabezpečenie konsolidácie rozpočtu mesta v úspore bcl:n) ch v) dav kov
a vo výsledku hospodúrenia vo vzťahu k plneniu Memoranda o spoluprúci medzi Ministerstvom
financií SR a ZMOS. ktoré požaduje v rámci konsolidácie vcrcjn)ch f~nancií rcalizúciu úspor:
bežn)'ch v)'davkov ajej premietnutie do výsledku hospodárenia.
Navyše uvedené uznesenie nic je možné \ykonať. nakol"k.o zriad"matel" neeviduje vo svojom
prebytok, prúve naopak. je reúlne mol:né. /:e zriacl"nvatel" nedosiahne z dôvodu krízového
stavu vo vercjn)Th financiách vyrovnané hospodárenie a nebude mať do'>tatok prostricdkm na
dofinancovanie základn)'ch činností ako sú poskytovanie sociúlnvch slu/icb. ~kolstvo. nakladanie
s odpadmi a pod.
rozpočte

Yzhradom na uvedené. keďže existujú zákonné (kív ody. som sa rozhodol tak. /.e v) kon
uvedeného uznesenia pozastavujem.

V ZlatÝch Moravciach diía 28.6.20 l J

Tel.:
Fax:

+421 37 69 239 ol
j 421 37 69 239 45

E-ma il:

sckretariatrZľlzlatem oravec .eu

Bankové spojenie:
VLIB Nitra 33422-162 0200

Uznesenie č. 579/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného <.h'ía 20.06.2013
----·-·····-------.

Infonnácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.7as~ldnutí Ml kon~m('ho c!J1a
20.06.2013
p r e r o k o l' u l o
i nťórmúci u o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/20 l3
herie na vedomie
inľormáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením l:. (J 2U 13 \ zmysle
ustanovenia ~ 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýrch pravidlách územnej samospr~·I\'Y
a o zmene a doplnení niektorý-ch zákonov,. znení neskorších predpiso\. ktorú l\OIÍ prílohu k
uznesen 1u

V Zlat)·ch Moravciach d1'ía 20.06.20 l

primútor m:;ta

,#; /

{!!3~

l\1gr. R()lll~lll Šír:1
prednosL1 \l sl·

Uznesenie č. 580/2013
z 2-t. zasadnutia mestského zastupiteľstva v /lat\·ch l\1cml\ ci~1ch
konaného dť1a 20.06.20 l '1
Návd1 na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtov)•m opatt·ením č. 7/20B
Mestské zastupitcl"stvo v Zlatých Moravciach na svojom 2A.zas~tdnu1í 1\l/ kCl!l~llll'ho di1a
20.6.2013
jJ /' c /' (} k(} v(/ l()
nú\Th na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtov)m opatrením č. 7;20 l)
s c h \'a ľ uj e
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013
\ zmysle ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a) ab) Zúk. č. 583/2004 /. z. o roz.počtm·)·eh
pravidlúch územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektor) eh z;'Jl,,·:~. \ 1 /'l\'llÍ Jh'skc,rších
predpism. v t)·chto bodoch rozpočtového opatrenia L IL Il 1.. l V. a V l.

V /lat\ch Moravciach dt1a 20.06.2013

/--------;

-

~~....-r--c--

'·-

Ing. Peter I .ednúr. C'Sc.

V

p,·;mú~F'~"~h_t_'':

l

.

l'vlgr. Rolllall Síra

prednosta 1\lsľ!

Uznesenie č. 58112013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)rch Moravciach
konaného dt1a 20.06.2013
N:ivrh na financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanaliz:icil' v ZS
!\1 oj m í •·o v a
1\kstské :;astupitcľstvo v Zlat)cch Moravciach na svojom 24. zasadnutí :\1/ konanL·Iw cH1a
20.0(J.20 13
;Jr e r o

ko

1'

u

l

o

Núvrh na linancovanic rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizúcic v /Š J\lojmírm a
s c h 1' a ľ 11 j e
linancm·anic rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v /Š Mojmírova použitím
úvcrov)rch zdrojov z prevzatého úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. na rekonštrukciu
a modernizáciu škôl a školsk)'ch zariadení vo \')škc 51 617.X7 U 'R.

V /lat\ch Moravciach d!1a 20.06.201

------:-) 0kz-/<_/-{:
~
.._",...[ng. Peter l.l·c!núr.
primátor mesta
~-

v'"'"
'

./;) /
/f· s···

l

~.__....,R
M gr.
om n . Ira

prednostu 'v1 s\;

·se.
/

Uznesenie č. 582/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,. Zlatých MormTiach
konaného chía 20.06.20 l 3
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za li.ompenz:íciu nákladov
mestom na vybudovanie cncrgetick)·ch zariadení

v~naložcn)•ch

V1cstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí Ml: konaného dt1a
20.0(1.2013
p r e ro k u 1' a l o
l. návrh na použitie účelových tlnančných prostriedkov za kompenzúctu núkladm
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení
l. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompen;.úcie k l:mlu\'C o poskvtnutí
finančný'Ch prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rcalizúciu zcmného rigolu na
ul. Novú,. m.č. Prílepy
.l ch r u ľ uj e
l. použitie finančný·ch prostriedkov za finančnú kompenzáciu n:ík!dd·Y. ''lll'í n~: \yhudm·ané
energetické zariadenia vo výške 17.020,88 E na realizáciu zemného rigolu na ul. :\10\ú
v m.č. Prílcpy
' prílohu č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompenzácie k l:mlu\c u poskytttutí !i;wnčných
prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na realizáciu zemného rigolu\' m.č. Prílepy
na ul. Nová
3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 3 nasledovne:
ľiprava \'príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja óO):
312005 - Transťcr v rámci verejnej správy z FNM SR
17.0:.W.XS C
ľiprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
06.2.0 717002 ··Rekonštrukcie a modernizúcic
: 7.02!U\S C

V l:lat\Th Moravciach d!la 20.06.20

man Šíra
prcclnosl:' \;1-.;ľr

Uznesenie č. 583/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Mora\ ciach
konaného dt1a 20.06.2013
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté
\1oravcc
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2:L ZdS~ld!H:ti í\ ll :,ot1dlll·:ho dt1a
2().06.20 13
pre roko rulo
návrh na zverenie majetku mesta .,Rekonštrukcia ľJK
Pi\ VII.()\! .. 13" do sprÚV) /{lkLldncj
školy. Mojmírova ul. č. 2. Zlaté Moravce
~ ,. ť,.

uje

s účinnosťou od l. 7. 2013 do správy Základnej školy. Mojmírova ul. č. 2. IL1té i\1ora\ce.
!Č'(): 37R65056. nasledovný majetok mesta:
l:lldadn{l škola Mojmírova ul. č. 2. Zlaté Moravce. Rekonštrukcia (JK - PA VIL()N .. n-·.
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/12. \'k. ú. /laté Moravce. obec /Lit(· \1\lra\ce.
okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 \edenom sprúnHJ k~tLtstrCJ ,. /Jat)·ch
Moravciach s obstarávacou cenou: 11 794,39 eur.

V Zlat)·ch Moravciach dt1a 20.06.2013

prednosta i\•1 s ll

Uznesenie č. 584/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat):ch Mora\ ciach
konaného dila 20.06.2013
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
\!lcstské ;:astupiteľstvo v Zlat)rch Moravciach na s\ojolll 2·1. zaséldt:t::: H/ k();~,:tné!Hl d(w
20.06.20 l]
jJ /" (:' /" (} k (} 1' ({ l(}
Dodatok č. 3 k Ví'.N č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta /lak \1or~tvcc·
s ch 1' a !' uj e
Dodatok č. J k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta /laté Moravec v
predloženom znení.

V /lat\ch Moravciach d11a 20.06.2013

/

ľ\1gr. >~uľ;,:'::

:·:1:·~:

prednosta l'v1sl!

Uznesenie č. 585/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ /lat) ch
konaného ci!'J.a 20.06.2013

~'lor:t '-ciach

VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnick~ch Y~Tohlwv
na území mesta Zlaté Moravce
l'vkstské zastupitcl'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného c!J1a
20.06.2013
pr e r o k o 1' u l o
núvrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických v)'rohkov na
území mesta /laté Moravce
.1 ch 1' a ľ uje
V/N mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotcchnick)Th v)Tohkm na
území mesta /laté Moravce v predloženom znení

V /lat\-ch Moravciach c\úa 20.06.2013

--;;::-;

'

~~~~~::ze-~
Ing. Peter Lcdnár, CSc.

p;~~~
Mgr. Rom;m Šíra
prednosta Ms(J

lJzncscnic č. 586/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľst\'a \' 71at)ch
konaného dľ1a 20.06.2013

~Tme~\

ciach

VZN mesta Zlaté Moravec č. 4/2013 o nicktorf•ch podmienkach dd:ania psov na území
mesta Zlaté Moravce
;-vlcstské zastupiteľstvo v Zlat)1ch Moravciach na SVOJOm 24. zasadnutí M7 konaného ch1a
20.()6.20 13

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

núnh V/N mesta 71até Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta /laté Moravce
s ch \'u ľ uj e
V7N mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
/laté Moravce v predloženom znení
V 71at\rch Moravciach d11a 20.06.2013

~-~~

Ing. Peter Lcdnúr. CSc.
primátor mesta

c::::<~)v;;/
/~
./

\l__V 7

/

~

-------.3

Mgr. Roman Šíra
pred nos ta iv l s l·,

Uznesenie č. 587/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\ a\ /Llt)ch :\1or:l\ ci:~ch
konaného di1a 20.06.2013
VZN mesta Zlaté Montvcc č.S/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick~Th
nápojov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dt1a
20.06.2013
p r e r o k o \' a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick)Th
nápojov na území mesta Zlaté Moravce
s ch \'a ľ uje
VZN mesta /laté Moravce č. 5/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick)rch nápojov
na Cu.cmí mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V /lat\ch Moravciach dt1a 20.06.2013

;·X.:~

rc;;

Uznesenie č. 588/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného ch'ía 20.0ó.20 l :1
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev
na území mesta Zlaté Moravec
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného dt'ía
20.0ó.20 13
prerokovulo
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. (í/2013 o udr7.ia\·aní čistoty \Crcjtl)ch Jlricstr~msticv na
území mesta Zlaté Moravec
s ch \' o l' uj c
VZN mesta Zlaté Moravec č. 6/2013 o udržim·aní čistotv vcrcjn)·ch pricstranstic\ na uzcmt
mesta 71até Moravec v znení pozmeľiujúcich návrhov
V /lat)·ch Moravciach dúa 20.06.2013

~~~~
Ing. Peter Lcdnúr. CSc.
primátor mesta

;)v///
L--

7- '

l\1gr. Rotlt~:n Sír~:
prednosta IVJslJ

Uznesenie č. 589/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat~·ch Moravciach
konaného dúa 20.06.2013
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravec
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného dŕ'ta
20.06.2013
p r e ro k o ,. a l o
núvrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ uj e
VZN mesta Zlaté Moravec č.7/2013 o úprave povinností na zabu.pcčcilic ~,chuduosti
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dúa 20.06.2013

Uznesenie č. 590/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl"st\a \ /lat\ch MuLi\ ci<tch
konaného dúa 20.06.2013
Návrh VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane d•·cvín, ldon'· só súčasťou nrcjncj
zelene v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného cii1a
20.06.2013
rerokovalo

fJ

núvrh VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré su súčasťou vcrep1e1
zelene v meste Zlaté Moravce
s ch \' a /' uj e
VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
\'
meste 7laté Moravce v predloženom znení
V /lat)ch Moravciach dúa 20.06.2013

//

.~ . -·;//----_s:
//(7
·.

L--/

i'vlgr. Rom<m Šír<~
prednosta iV l s ll

Uznesenie č. 591/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dťía 20.06.2013
Schválenie Dodatku č. l k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania
mestských bytov v meste Zlaté Moravec
Mestské zastupitcl"stvo v Zlat)ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí f\1/ konéulého dľw
20.0ú.20 13

prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku č. l k VZN č. 1/2006. ktor)·m sa stanovujú zásady prideľovania
mestsk)'ch bytov v meste Zlaté Moravce
sch1·aľuje

Dodatok č. l k VZN č. 1/2006. ktor)'m sa stanovujú zásady pridel\)\'ania mestsk)ch bytov
v meste Zlaté Moravce v predloženom znení

V /lat)ch Moravciach dúa 20.06.2013

Ing. Pete:· i
primátor mesta

.'~~·;/L-~

1/ /'.1
\1

~/

Mgr. Romélll Šíra
prednosta :vlsľ;

Uznesenie č. 592/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného d1'1a 20.06.2013
Voľba príscdiaccho pre Okresný súd Nitra
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 24. zasadnutí M/ konaného di1a
20.06.2013
fJ re ro k o 1' a l o
návrh na voľbu Emílie Bm1asovej. bytom Odbojárov 5. Zlaté Moravec za prísediaccho pre
Okresný súd Nitra na obdobie rokov 2013-2017
1' (} l í
1-:tníliu Baľ1asovú. bytom Odbojárov 5. Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný súd Nitra
na obdobie rokov 2013-2017

V 7lat)·ch Moravciach dúa 20.06.2013

/;:Zil,-'.-'<-' .
Ing. Peter Lcdnúr. CSc.
primátor mesta ~ /
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·'"

M};Ú':-Ŕo 1an Šíra
prednosta Ms(

Uznesenie č. 593/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)rch Mora\-ciach
konaného dl1a 20.06.2013
Infom1ácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za ro){ 2012 a nán·h Pl:ínu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóľa mesta na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M7 konaného dt1a
20.06.2013
prerokovalo
l l Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 a
herie nu vedomie
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 a
s ch ,. o /' uf e
Plún kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013

V Zlat)Th Moravciach d!la 20.06.2013

Uznesenie

č.

594/2013

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20.06.2013

N~ívrh

na schválenie vecného bremena na nehnutel'nosti vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravec /povinný z vecného bremena
LV č. 13611 - na pozemku parcely KN
registra "E", č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda; celková v)'mcra 10 710 m 2 ) ,
ktorá sa nachádza v k. ú. Hoňovce pre tretiu osobu
oprávneného: SPP distribúcia, a.s., spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a v práve JH·echodu
a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bt·emena za účelom údržby
a opravy plynárenských zariadení (investor: ViOn, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)'ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí Ml konaného dr'ía
20.06.2013
pr e ro k o ,. a l o
núnh na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o :t.riadcní vecného bremena na
nchnutcl'nosili vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté ľv1ormcc (LV č. 13(1 l) - na pozemku
KN registra .. E'', č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda. celková v)rmcra: l O 71 O m:).
ktor)· sa nachúdza ,. katastrálnom území Hoľí.ovce v prospech tretej osohy ako opr{n ncného
z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s. (investor
ViOn. a.s.), ktoré
spocrva
v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na uvedenej nehnuteľnosti existenciu
irú.inierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod a prejazd zamestnanco\ a vozidiel
oprúvncného z. vecného bremena za účelom údržby a opravy plynúrensk) cl1 zariadení. pričom
toto uprúvncnic sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť
s ch 1· a ľ uj e
a) núvrh zmluvy o zriadení
vecného bremena podľa ustanovenia ~ 50
\'spojení
s ustanO\'Cním ~ 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisO\ medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce. z.astC1pené Ing. Petrom
l.cdnárom. CSc .. primátorom mesta. sídlo: Ul. l. múja 2. ()5:\ Ol /Lllé i\1ora\ce. ré'o:
OOJ08CJ76 ako povinným z vecného bremena. investorom: ViOn, a.s .. zastúpenú Viliamom
Ondrej kom. predsedom predstavenstva. sídlo: Továrenská č. 64. 953 Ol 7laté !vforaycc.
Rcgistrúcia v OR OS Nitra, Oddiel Sa, Vl.č.l 044/N. IČO: 36 526 185 a treťou osobou ako
opr{l\ncn)'m z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s .. Mlynské nivy 44/b. 825 ll
Bratisla\a. J(O:
35 910 739, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena
na
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 1361) - na pozemku
KN registra ...E". č. parcely 438 (druh po7.cmku: ornú pôda. cclko\'Ú \)mera: l() 71 O m:).
ktor) sa nachúdza v katastrálnom území IIoi'íovce, a ktoré spočíva v povinnosti Mesta /Jaté
Mora\'CC ako povinného strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti:
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprúvncného z\ ecného bremena
a to v rozsahu vymedzenom Geometrick)rm plánom č. 22/2012 na vyz.načenic vecného
bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych
sietí
zo
clr'ía
21 .12.20 12.
vyhotoveným Ing. Martinom Ondriašom - GEPRON. Kopanickú 283. 951 93 l\1achulincc.
IC'O 44851553. úradne ovcren)'m Správou katastra Zlaté Mora\ce pud č. l "1120 l _l dr1a
25.1.2013
a
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprúvncného z Yccného bremena za
Crčclom údržby a opravy plynúrenských zariadení. pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,
pricom

zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uzncscma odplatne za
jednorazovú núhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 20/2013, ktorý vyhotovil Ing.
Blažej Líška. Bazovského 2351120. 955 03 Topoľčany. a túto jcdnor<-v.ovú núhrada
predstavuje sumu 155,- E (slovom jedenstopäťdesiatpäť Eur) ;j"edmmtzm·ú míhmdu zo
zriadenie recného hremenaje povinný poskytnúť povinnému z vecného hremeno investor a lo
l' lehote do (J() dní odo d/w, kedy bude investorovi doručené rozhodnutie prí.1lu.l;nej sprÚl)'
kawstra o vklade vecného bremena do ka/os/ro nehnuteľností ,. Jirmpech tretej osohr
oprávneného z vecm;ho hremenal
uklodcí
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpeciť uzatvorenie
zmluvy o zriadení
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
s p l n o m o c n uj e
primátora mesta Zlaté Moravec podpísaním /.mluvv o zriadení vecného bremena podľa
schvaľovacej casti tohto uznesenia
b)

V /.lat)·ch Moravciach

dľia

20.06.2013

,'.,·

Uznesenie

č.

595/2013

z :24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného d!"m 20.06.2013

Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravec (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registnt "C", č. parcely
1916/8 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria;
celková výmera: 685 m 2 )
o výmere ':ca 82 mZ, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí
Hrdinov v Zlat)·ch Moravciach
,..
pre obchodnú spoločnost'
PAČ ŽITA V A, s.r.o. zastúpenú konatel'om
spoločnosti
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Vlonnce,
IČX): -l4 232 250, Registrácia v OR OS ~itra, Oddiel: Sm, Vložka č.: 22893/:\'
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o ma_jc·tku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného cl!)a
20.06.2013

pr c ro k o \'a l o
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vu \ Ltstn íct \\.' mcsl~t /la té
Moravce (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1916/g (druh
pozemku:
zastavané plochy a nádvoria: celkovú výmera: 685 m 2 ) o \)mc rc cca iQ m 2 •
ktor)• sa nachádza
v
k. ú.
Zlaté
Moravec
na Námestí llrdinm \ /latÝch
Moravciach
,..
pre obchodnú spoločnosť PAČ ŽITA V A s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti
Emilom Rajtarom. sídlo: Námestie hrdino\· 4. 953 Ol Zlaté Mora\Cl'. !(O·
14 232 250.
Registrácia v OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vložka č.: 22893/N
'/.dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. J3g/]991 /b.
o majetku obcí \' znení neskorších predpism
Dôvodom hodn)•m osobitného zreteľa je:
,.. uvedená časť pozemku je
susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok
parcely KN registra .. C". č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané plochy a núLhoria)
a stavbe /stavba so súpisn)·m číslom :->CJ)_ druh sla\ hy: dom
o výmere 519m 2/
posla\ enej na tejto pm-cele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAC /ITA V A. s.r.o.
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590)
sch\·oľujc

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra .. C". č. parcely 1916/8 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria: celkovú výmera: 685 m 2 ) o v)-merc cca 82 m 2 • ktor)· sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov \ /l~tl) ch \1ur:t\ ciach
,..
pre obchodnú spoločnosť PAČ: žrr A V A s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4. 953 Ol Zlaté l'v1ormcc. J(O:
4Ll :232 250.
Registrácia v OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vlož.ka č.: 22893/N
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 8 písm. e) zúkona č. 138/1991 /b.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
r
uvedená časť pozemku je
susediaca
funkčne prislúclwjúca k po/cmku /po/.cmok
parcely KN registra .. c·. č. parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a núdvoria)
o v~·mcrc 519 m 2 /
a stavbe /stavba so súpisným číslom 29.1. druh stavhv: dom
post<lYencj na tejto parcelc/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti P . \(' /IL·\ Vl\. s.r.o.
/astúpcncj konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590)
V

Zlat~rch

Moravciach dt1a 20.06.2013
Ing. Peter Lcdnúr. CSc.
, primátor mesta ~/
\
,/
//

\ / ~)·<:"1/A ~
/'//·
,____../

Mgr. Roman Šíra
prednost~, \ist"

Uznesenie č. 596/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl'stva' llatých
konaného diía :20.06.2013

Mor:~'

ci Jeh

1\fávrh na schválenie prenájmu nehnutel'ného majetku Mesta Zlat{· \lora\Cc /LV č.
3-t53/ - nebytových priestorov o výmere 197,00 m\ kto1·é sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté
Montvce v budove Matersl\.e,i školy na Ul. Slnečnej 2 v Zlatj·ch Mon1vciach -stavba so
súpisným číslom 2077 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a vý·skum) na fH>zt·mku
parcely KN registra "C", č. parccly
5792/7 (dt·lth 1wzc11.:.:,.: .·;:;!:~vani· plochy
a nádvor-ia) pre Spojenú školu zastúpenú riaditcl'lwu PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo:
.J. Král'a 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840 z dôvodu hodného osobitného
zrctcl'a podl'a ~ 9a ods. 9 písm. c) z:íkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
\1cstské zastupiteľstvo v /latý·ch Moravciach na svoJO!ll ~·L :;as:1dm'!; ~.l/ ko1:aného dľw
20.0(J.20 13
jJ re ro k o l' a l o
~ú vrh na schválenie
prenújmu nchnutcľnC:·ho majetku 'o vlastníct\ e Jlll:stu /bté i\! oravec
II .V č. 3453/ - ncbytový·ch priestorov o výmere 197.00 m 2 • ktoré sa Jl<tcktdzajú \ k. L!.
/laté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 v ./Jatýrch Moravciach stadxt so
súpisný·m číslom 2077 (budova pre školstvo. na vzdclúYémie a v) skum) na pozemku
parcely KN I'Cgistra .. c-·. č. parcely 579?./7 (druh j)O/l'lllkll: /dS[dl :l il\' rlm·ll\ :1 ll~tch oria)
ilre Spojenú školu zastúpenú riaditeľkou PhDr. Xi tou /úhorskou. sídlo: J. Krúra 39. l) 53 Ol
/laté ~v1oravcc. !CO: 34 Oú:?. 840 z dôvodu hodného osobitného zretcl"a podl':t ~ cht ods. 9
písm. c) zúkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prl'lipisu1
na dobu 5 roko l' od Ol. 07.2013 do 30.06.20 l 8 za nájomné ,. zm1 '\lc l X,\' L". 6 lO l l
1

/.úsoLh· hospodárenia s majetkom mesta 7Jaté l'vform·ce 1' zneníjeho Dodatku ( l u nodotku
c' 2
- ('fánok !J od\ l písmeno j) prenájom nehJ'ton~ch priestorU\' fJOdl'u !Íc'clu
IJre
.\ko!ské zariadeniu zo IÍL'e/om \')~Z!L'hy -+ 6. {)()eur 111:: rok
l )(2_\:~~t.lQDLh<_Hli1\•rrr_osobitného zreteľa na uzatvorenie nú.imu podľa_j 9au tl(h~-~r p_í:;_m HU
;;-c:ll-;g_n_<l_h_I3Jj/1991 Zb. o maj~1l_m obcí Y]JlCJ}ÍJl~kor:'i.ís:hJlLCdJ1.Li<l~jL:~
vyuzitic nebytových priestorov vo vlastníctve mesta /la té Moravec 11~1 1) uč bu ziakm
Spojenej školy so zdravotný·m znevýhodnením. ktorých počet prevyšuje kapacitu Spojenej
školy na Ul. J. Krúľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť, :/e Spojenú škola
/astl!penú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou. sídlo: J. l<r{lľa 39.953 01 /!:!t:~ \1or~t\ce. !CO:
:14 062 840 plánuje zrealizovať rekonštrukciu hygicnick)·ch zariadeJJÍ a \\menu okien
1 prcnajat)ch priestoroch na vlastné náklady.
s ch ,. u ľ uj c
3/5 v~ičšinou všctk}·ch poslancov prenújom nehnuteľného majetku vo 1 lastníet\ c mesta
/laté Moravce /LV č. 3453/ - nebytových priestorov o v)~mere 197.00 111:2.
ktoré sa
1
nachúdzajl! v k. ú. 7laté Moravce v budove l\ 1atcrskcj školy na ll!. Slnečnej ::' 1 /lat\'Ch
Moravciach
stavba so súpisný·m číslom :2UT/ (hudo\a p:<..· ~;",i:,!l 1 :~<t \/cH~'t\(lllÍL'
~~ \ýskum)
na pozemku parcely KN registra .,c·. č. parcely 579:?./7 (druh pozemku:
Spojenú školu zastúpenú riaditL·I'kou Ph[)r /itou
zastavané plochy a nádvoria) pre
7úhorskou. sídlo: J. Krúľa 39. 953 Ol /.laté Mora\Cc. IČ'O: 3,~ 0(l2 X-+0 / d(hodu hodného
osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 lb. o majetku obcí
\' znení neskorších predpisov
za míjornné l.()() euro/rok v zmysle V/':N L~. 620 l l %ásod1· hospodáreniu s mojetkom mesto
/Joté Horm·ce v zneníjelw Dodatkov - ('/únuk ()ods. l jJÍSJIICJ!u ,!!,J. ,;fnJ~I· _·uic ... g; ~~~,.~/w
nájomného za nchytové priest01y,
pozemky uleho iné nehnuteľnosti pre suhjekir

nkomímjzíce {t/eho :::uhezpe(ujúce v?de/áwmie, kultzím. osvetm·ú činnosť. ::.ou;mm·zí
umeleckú 6nnosľ. telesnú kultúru aleho .íport majúce mimoriudm· n'·::n{///1 !Jre ro::l'OJmesta
/.lu té Hom1·ce a jeho obyvateľov - l. OO eur/rok".
!)ôy_odol_l1_D(2<iDľl:D_osobitného zreteľa na uzatvorenie m\i_mu _podľ<cL~ _2_él,_Qg_;-;.___9,npJs11L _ej
zúkona č. 138/1991 ./b. o majetku obcí v zn~nÍl!G.sl~oršícJJ prcclpisQ~jL':
\ yužitic nclhytových priestorov vo vlastnícl\ c ,,1csw /l alé ~,Jor~l\c,· 1 :: \ uC'hc: .!-i:1km
Spojenej škuly so z.dravotným znevýhodnením. ktor)·ch počet prevyšuje kapacitu Spojenej
školy na lJl. J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť. /e Spojen:\ škola
zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou. sídlo: J. Krúra 39. 953 O l /Llt·: i\Jor:l\Ce. [('():
34 ()(J:?_ 840 plánuje zrealizovať rekonštrukciu hygienických zariadení a v)menu okien
\ prcnajat)-ch priestoroch na vlastné náklady.
ukladá
\ edúcej oddelenia správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V /lat)-ch Moravciach di1a 20.06.2013

Uznesenie č. 597/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\' Zlat)'ch
konaného dt1a 20.06.2013

:\1or~:\

ciach

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce (LV č. 5417) - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce
sa
/v lokalite Nábrežie za Majerom v
Zlatých
Moravciach/, na
nachádzajú budovy garaz1 vo vlastníctve žiadateľov:
r
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1960/48 o v) mCľe 20 m 1 ( dmh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Ing. Jána Pangela a manželku
Ing . .Jitku Pangelovú
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/40 o
Slavoslava
Kinccla
(druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre
a manželku Annu Kinclovú
pozemok parcely KN registra "C", č. pm-cely 19(,0/5 l o v{·nH'rt' 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre .Jána Kutiša a
manželku J1~vu
Kutišovú
č. parcely 2457/-U
o v)·mer·e 20 m 2
pozemok parcely KN registra "C",
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre
Ľudovíta
Lehockého
a manželku Alžbetu Lehockú
y
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 1960/49
o v)·mere 20 m 2
(druh pozemlm: zastavané plochy a nádvot·ia) pt-c Pt:tn• l<ovúča a HJauželku
Ing. Marcelu Kov~1čovú
'Y
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 2457/-B
o v)·nHTe 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Pctnt Kaplúna a manželku
.Janku Kaplánovú
y
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 2457/42
o v)·mcre 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Annu Soj:íkovú
Y
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 2457/41
o v)•mere 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Pavla
Sládeka
a
manželku Evu Sládckovú
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 2457/38
o v)·mcre 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Antona Valachoviča a
manželku 12udmilu Valachovičovú
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely 19ú0/50
o v)·mn·e 20 111 1
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Mariána Danišovsl(ého a
manželku Helenu Danišovskú
Y
pozemok parcely KN registra "C',
č. pat-cely 2457/39
o v)·naTe 20 111 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Mikuláša Konečného a
manželku Želmíru Konečnú
Y
pozemok parcely KN registra "C",
č. parcely I 960/52
o v\·mere 20 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvo.-ia) pre Ing. .Jún .\liehalíka
a manželku Máriu Michalíkovú
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na SVOJOm 24.zasadnutí M/ konaného cl!1a
20.06.20 l')

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu
nehnuteľného majetku vo
vlastníctve
Mesta
Zlaté
Moravce (LV č. 5417) - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. /Ltté f'vlora\ce /\ ll1kalitc

Uznesenie č. 598/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného cHía 20.06.2013
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453)
pozemky a stavba na lit.
Sládkovičovej
v Zlatých Moravciach /stavba súpisné číslo č. 460 (rodinu)· dom)
nachádzajú,ca sa na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1825/2 o v)·merc 365
m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra "C", č.
parcely 1825/2 o v)•mere 365 m 2 (druh pozemku: zastavané plothy a nÚ(h oria),
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m 2 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)/ a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka dtktriny,
prípojka vody, kanalizačná prípojka, spevnené plochy asfaltové v časti dvora, spevnené
plochy asfaltové na betóne, oporné múry betónové vytv. rampu), drobné stavby (stavba
prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba skladu náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot
oddeľujúci pozemok v čele pozemku, plot odd. pozemok z dvoch hočn)•ch str:ín od
susedov) studňa na parc. KN č. 1825/1 ďalej len "Pozcmln· a sta\ha ll<t Slúdkovičovtj
ulici v ZlaNch Moravciach" v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zálwna č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupitcl"stvo v Zlatých Moravciach na SVOJom 24. zasadnutí Ml. konaného dť'ta
20.06.2013
fJ r e r o k o ,. o l o
0Já\Th súťaž.ných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej \CreJneJ
súťaže - odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté J'vlora\ce (L\' č. 3-153) .Yozemky a stavba na Sládkovičovej ulici 45 v Zlatých Moravciach ... a to:
pozemkov. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v /lat~·ch
:vloravciach):
r
parcela KN registra ,.C"· , číslo parcely 1825/2 o v)mcrc :Jr1'i 1n' (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
r
parcela KN registra ,.C'·. číslo parcely 1825/1 o v)•merc l :1:14 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
a stavby.
ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravec (na Ul. Slúdkovičmej v /lat)'ch
Moravciach):
• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachúdzajÚG1 sa 11a poz.cmku
parcela KN registra
č. parcely 1825.<::
a cľalcj vonkajšie úpravy (prípojka elektriny. prípojka vody. kanalizačnú prípojka. spevnené
plochy asfaltové v časti dvora. spevnené plochy asŕ~1ltové na betóne. opomé múry hL'tónové
vytv. rampu). drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. l ~Q511. stavh~1 skbdu núrauia na
parc. KN •Č. 1825/2). ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku. plot odd. pozemok
z. ch och bočných strán od susedov) studúa na parc. KN č. 18251!. dlhodobo ncvvuží\ané
Mestom Zlaté Moravce v zmysle~ 9 ods. 2 písm. b) zúkona č. l ]8/1991 /h. o m:1jctku obcí
v z.ncní neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohtn U/IIcsctlia/
_s ch v a ľ uj c
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťa/.c odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravec (LV č. 3·-153) - ,.fozcmkv
a stavba na Sládkovičovej ulici 45 v Zlatých Moravciach''. a to - pozemkov. ktoré sa
nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlat)·ch Moravciach):

.,c·.

parcela KN registra .. C'' . číslo parcely 1825/2 o v)'mcrc 3(J5 111· (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
r parcela KN registra .,C" . číslo parcely 182511 o výmere l 33~1 111 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria).
a stavby.
ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v /lat)ch
Moravciach):
• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinn)' dom) nachácl:;;,jl!ca sa na pm.cmku
parcela KN registra .. C"", č. parcely l ~QS/2
a cľalcj vonb\jšie úpravy (prípojka elektriny. prípojka vody. kanalizačnú prípojka. spevnené
plochy asťalltové v časti dvora. spevnené plochy asfaltové na betóne. opomé múry betónové
vytv. rampu). drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 182511, stavba skladu náradia na
parc. KN č. 1825/2). ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku. plot odd. pozemok
:;. dvoch boi:ných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 182511. dlhodobo nc\yužívané
Mestom Zlaté Moravce v zmysle~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138 11C)C) l /b. u majetku obcí
,. znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/
men UJ e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov' :;Jo:>cní:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a traja poslanci
určení meslským zastupiteľstvom. a to poslanec Miroslav Záchensk)'. poslanec a súčasne
predseda komisie podnikateľskej činnosti. obchodu. sprúvy mestského majetku. cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja. poslanec Mgr. P~l\ cl Scp lúk
člen ':·:::,il: m l:dcm:j komisie
uk/udá
'\-:Cdúccj oddelenia správy majetku mesta MslJ Zlaté Moravce
zabezpečiť
v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodnej \crcj nej súťa:lc
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súľa:l.n\cil IIÚ\rlw\ IWJ\)Ššiu
cenu a účel využitia
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu :; 'yhodnotcnia u bc hodnej
vereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovatcľa obchodnej \Trcjncj
r

súťaže

V Zlat)-ch Moravciach dt1a

20.06.2013

//~~

--

~--é.......---e'~

Ing. Peter LcdJJÚr.
primátor mesta

CSc.

. /~"" 1/_L~;~

~__~A.r

Mgr. Roman Síra
prednosta MsľJ

lJzncscnic č. 599/20!3
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\·a \ í':lat)·ch iVlur<l\ ciach
konaného clr1a 2().06.20 13
Návrh na schválenie podmienok obchodnej vct·cjncj súťaže pt·c,·odu majetku v
podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravec v podiele 56615/1 00000-in (LV č.
-!537, Mesto Zlaté Moravec v podiele 56 615/100 000 ; COOP .Jednota Nitnt, SD,
Štefánikova 54, 949 Ot Nitra- podiel 43 3H511 OO 000)- p<~:r.t•mo::. ·;hdn' ,,. ~:úťa-.;nosti
vyuzn ané
na
podnikatcl'ské
účely
v budove "Ccntnun ŽITA V;\" na
llviczdosla v ovej ulici č. 64 v Zlatých Moravciach - v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. h)
zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku
obcí v znení neskorších pt-cdpisO\ ná\Th
súťažn)·ch podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej VlTcjncj
súťaže: "Odpredaj časti· nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastních·c
mesta Zlaté
:\1ontvcc -podiel 56615/100000-in (LV č. 4537)".

\kstské zastupitcl\tvo v í':lat)'ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí i'v1í': konaného ch1a
.200(J.2013
/l r e r o k o 1• a l o
!'\úvrh súťažn)·ch podmienok pre vypracovanie súťažného núvrhu do obchodnej \creJ!lCJ
súľai:L·: '"Odpredaj časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta í':Llté Moravce
-podiel 56615/1 00000-in (LV č. 4537)··. a to
pozemok. ktor)· sa nach:1dza v k. ú. Zlaté Moravec ajc zapísan) \ L V č. -b.i l - parcclél Kl'\
2
rei-'istra .. c·· číslo 107X/2 o v)'mcrc 1419 m (druh pozemku: zasta\<lllé plochy Ll núch'nria)
\ podiele 5(J615/1 OO 000-in.
a st<l\·bu. ktorú sa nachúdza v k. ú. Zlaté Moravec a je zapísanú ,. l.\ č. -+5.17 - sld\ ba
súpisné č. 20X7 (druh stavby: inú stavba) nachádzajúca sa na po/.cmku parcela registra .. ( ...
číslo l 078/2 v podiele 5661511 OO 000-in
a cl"élicj \onkajšic úpravy (prípojka elektriny do std\hy. i:lp<ll: \:'l'''' h!11:; :,,!.ÍJ1ojk:t.
k~1nali/.ačnú prípojka, kanalinčné šachty) v súčasnosti využívané na pmi11ikatcľské ÚčL·iy
\'budove
.. Centrum
7ITA V A''
na
1-Jviczdoslm·o\'Cj ulici ('. (J·I
\
liatych
'doravciach v /.mysle ~ 9 ods. 2 písm. h) /.Úkona č. 13X/J991 lh. () 111L1jctku obcí
\ :;ncní neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/
s ch \ ar uj c
Núvrh súťažn)'ch podmienok pre vypracovanie súťažného núvrhu do obchodnej \CrCJilCJ
súťa/.c: .. Odpredaj časti nehnuteľnosti v pudiclovum spulu\·lastllíct\c : .. c:;L., /Ltt~· \i\li"Ll\CC
-podiel 5(J(J 15/1 00000-in (L V č. 4537)"', a to
pozemok. ktorý sa nachád/a v k. ú. Zlaté Mora\·cc ajc zapís:m)· \ l Vr::. 15'7 - p:1rccb Ki\
registra .. c-· číslo 1078/2 o vý'merc 1419 m' (druh pozemku: zasta\:lll~' pi<Jc!J) Llll{lchoria)
\ podiele )(J6 l 511 OO 000-in.
:1 sta\ hu.
ktorú sa nachúdza v k. ú. /laté Moravce ajc zapísanú v LV č. 45.17 - stL~Vbd
súpisné č. 20X7 (druh stavby: iná stavba) nachúcl/.ajúc<J sd 11:1 po/,'1~11 · 1 ':~:,· :!:1 JCi',islr:l .. c-·
číslo l 07R/2 v podiele 56615/1 OO 000-in
a cl'alcj vonkajšie úpravy (prípojka elektriny do stavby. lapoly. \·odcwodnú prípojka.
kanali/.dčnú prípojka. kanalizačné šachty) \ súčdsnosti \ yu/.ívC~né Jld podJlikLltL·I
tJčch
v budove
.. Centrum
ŽITA V A''
na
Hviezdoslavovej ulici č. (J-t
\
/lat\ch
\ 1ora\'ciach v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 /.b. o majetku obcí
\ znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tYoria prílohu tohto uznesenia/
111 e n uj e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:

traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primútorom mesta ~~ dv:Jj~J poslanci
urcení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav /úchensk) (predseda komisie
podnikateľskej
činnosti.
obchodu. správy mestského m<~jetku. cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták

ukludú
\~10cej_ oddelenia správv majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
zabezpečiť
v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodm'i \\.Tej nej súťa/L'
a realizovanie obchodnej verejnej súťa/e s termínom uzÚ\ ierb do ::'~_(JS::'() l :1 podľa
sclwúlen)'ch súťažných podmienok
k(~llli.-;ii p_l\~_posúdcnic _súťažn\rch návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium \yhodnotcnia súťa:l.n)·ch nú\Thm n~Jj\yššiu
cenu a účel využitia
predložiť primútorovi mesta Zlaté Moravce zap1snicu 7. vvhodnotcnia obchodnej
\·erCII1CJ súťaže s odporúčaním na cľalší postup vyhlasm a teľa obclwdil<:i H'ľejncj
súťal:c

V /lat\eh !'Vl orave iach dl1a 20.06.2013

/~~--

'

~~-----.--c-

1ng. Peter I .L'dJJ:.Jr. C'Se.

primátor mesta
r
• r/ / . /
~~;
--2=-

«;" ________
/--- _
bJ:T
Mgr. Roman Šíra
prednosta Msľr

Uznesenie č. 600/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dl1a 20.06.2013
Návrh na uušenie
obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej za účdom prYvodu
majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3-tS3) - pozemky a stavby
v súčasnosti využívané na podnikateľské
účely
na Viničnej ulici
č. l
v
Zlat)·ch Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na základe schválených uznesení MsZ v Zlat)·ch
Moravciach č. 452/2012 zo diía 08.11.2012 a č. 55112013 zo diía 25.fN.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného
2().()6.20 13

dľía

prerokovalo
Ná \Th na odpred~j nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravec (LV č. 3453 ). a to pozemkov. ktoré sa nachádz~jú v k. ú. Zlaté Moravec (na Ul. Viničnej v /lat)ch
Moravciach):
2
r
parcela KN registra "C' . číslo parcely 2606 l l o výmere 6053 111 (druh pozemku:
z.astavané plochy a nádvoria).
r
parcela KN registra ,.c· , číslo parcely 2606/2 o v)mcrc 30~ 111
(druh pwcmku:
zastavané plochy a nádvoria),
r
parcela KN registra .. c· , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 nl"' (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
r
parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/4 o v)'mere 51~ m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
r
parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/5 o vymcrc ]_)2 111
druh po;:cmku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
r
parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
r
parcela KN registra "C', číslo parcely 260617 o v\•n1crc (J) :1ľ
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
r
parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/R o v)·mere 50 l m-' druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
r
parcela KN registra ,,C', číslo parcely 2606/12 o v)'mcrc 12 m~ druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavieb. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej \ /lat\ch Mora\-ciach):
• stavby súpisné
č. 1873 (druh stavby: administratÍ\ m bultu, :t :t s11c. zariadenie)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 stavby súpisné č. 1873 (druh stavby:
administratívna budova a soc. zariadenie) nachádzajúcej sa n:1 po:;cmku parcela č.
2606/2
• stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č.
2606/3
• stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachúcL'aiúcej sa na pozemku
parcl:la č. 2606/4
• stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotoli'la združených prevúdzok) nachúdzajúcej
sa na pozemku parcela č. 2606/5
• stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachúd:;.ajúccj sa na po:;cmku parcela č .
2606/6
• stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na po:;cmku parcela č .
2606/8
)

drobnej stavhy hez súpisného čísla (druh stavby: \odúrcJ1) n~lckldzajúcL~j sa na
pozemku parcela č. 2606/12
• a d'alcj plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2(J()(Ji1 :l. vŕtanú
stuc.it1a. vonkajšie úpravy (vodovodnú prípojka z vodárne. kanalizačnú čistiaca šachta.
teplovodné rozvody. kanalizačná vpusť. spevnené plochy, rampa objektu skladu
súpisné číslo 3286, chodník pri objekte p. č. 2606/8. plynovú prípojka) \' szíc"asnosti
využívané na podnikatehké účely na Viničnej ulici t l \' /Jal)ÍC-17 \/fom1·cioch
podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže
herie na vedomie
dt\ crečné vyhodnotenie výsledkov o hc hodnej verejnej súťaže zo strany \ yhlasovatcl'a
v zmysle ustanovenia ~ 286 ods. l Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre
posúdenie súťažných návrhov zo dl'í.a 03.06.2013 /viď. Zápisnica l
\' )' ll~ í \'Ll
oprávnenie vyhlasovatel'a v súlade s bodom l O. súťa/n~ch podmienok
/' ll .Í' í
vvhlúscnú obchodnú verejnú súťaž zo dt1a 29.04.2013
k_J2rcdn_lclLI_ Q_'{~
v~ her
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmlm y na nehnutcl'n~'
11lč~jctok mesta a to - pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na lJI. Viničnej
v /lat\rch Moravciach):
2
r ~ parcela KN registra .,C' , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m
(druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
r
parcela KN registra ,.C' . číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m
(druh pozemku:
zastz1vané plochy a nádvoria),
r
parcela KN registra "c· , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 nľ' (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
2
r
parcela KN registra "C'', číslo parcely 2606/4 o výmere 5 l 8 m (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
1
r
parcela KN registra .. c·, číslo parcely 2606/5 o v)'mcre 13~. 111
druh po/emku:
zastavané plochy a nádvoria,
r
parcela KN registra .. C'. číslo parcely 2606/6 o v)'merc 65 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
2
r
parcela KN registra "C'', číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria.
r
parcela K.N registra .,C". číslo parcely 2606/8 o v\·mcrc ~01 m' druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria.
2
r
parcela K.N registra ,.C". číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m
druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
a stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
• stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)
nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 2606/2
• stavba súpisné č. 3282 (druh stavby: dicli1e) nachádzajúca s~1 11:1 po/L'Illku 1x1reela č.
•

2606/3

•
•

•

stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachúdzajúca sa na pozemku
parcela č. 2606/4
stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúca sa
na pozemku parcela č. 2606/5
stavba súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúca sa n;1 pozemku parcela č .

2606/6
•

stavba súpisné

2606/8

č.

3286 (druh stavby: sklady) nachädzajúca sa na pozemku parcela č .

drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodárd1) nachúd;~ajúca sa na
pozemku parcela č. 2606112
a cfalcj plot oddeľujúci pozemok p. č. 260611 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná stuchía.
vonké~jšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne. kanalizačná čistiaca šachta. teplovodné
rozvody. kanalizačná vpusť. spevnené plochy. rampa objektu skladu súpisné číslo 3286.
chodník pri objekte p. č. 2606/8. plynová prípojka). v súčasnosti využívané na podnikateľské
1
účely na Viničnej ulici č. l v Zlat)·ch Moravciach. ktorú prcbicbitlé! d()]()~Q5c:2(Ll3. ~1(_)__13. ~~
hod.
•

V /lat\'ch l'v1oravciach dl1a20.06.2013

/~~::;-Iúg. Peter Lcdnúr, CSc.
primátor mesta

-'/1/L

.

~

.~z~

Mgr.~~11an Šíra
prednosta MsľJ

Uznesenie č. úOI/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlat)rch Moravciach
konaného chía 20.06.2013
Núvd1 na schválenie podmienok obchodnej vcr·eJnC.J súťaže pr·evodu majetku vo
vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemky a stavhy v súčasnosti
'~užívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. l v Zlat~Th ;viocavciach
- v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. l3S/J99I Zh. o ma.jetlw obcí v znení
neslwt·ších predpisov
\1cstské ;;,astupitcrstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí \1/ konaného diía
20.()6.20 13
jJ

rc ro k o

1·

alo

\Júvrh súťažn)rch podmienok pre vypracovanie súťažného IlÚnhu do uhclwdih'i \CľL'jllL'i
súťa/c: .. Odpredaj nehnutcrností \'O vlastníct\c mesta llaté ;\rlurél\cc (1 \' ,:; 1.;:'1r·. ~tlu pozemkov. ktoré sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravec (na lJI. Viničnej \ /l~tt)ch
\lo ré!\ ciach):
r
parcela KN registra ..c· číslo parcely 260(J 1 1 U \'\'lllľrC (ll:'< 'l\ ( dťuh pu/cm ku:
zasl<t\'<.mé plochy a núch'oria).
,. parcela KN registra C' číslo parcely 2606/2 O v)·meiC 304 l1l 2 (druh jlOZCillkLI:
zastavané plochy a núdvoria).
r
parcela KN registra ., c· číslo parcely 2606/3 o v)·mere 17u:l l ll
(druh pozemku:
zastanmé plochy a núdvoria).
.,
,. parcela KN registra .. c·. číslo parcely 2606/4 o vvmerc 51 X 111 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria).
,. paiT•2la KN registra c· číslo parcely 2606/5 o v)·mcrc 13:2 !ll druh pO/Cill k Ll:
/astavané plochy a nádvoria.
r
parc<.?la KN registra ,.c·. číslo parcely 2606/6 o v\mcrc (J) :n
dru!1 1'''/L'Illku:
zastavané plochy a nádvoria.
,. pa1n.:la KN registra ..
číslo parcely 2606/7 o \')·mcrc 63 111druh po!L'mku:
zastavané plochy a nádvoria.
r
pam~la KN registra .. c·. číslo parccl)
2(JlJ(J S u\\ ll<L'iL'
'1,:L·l Jk ti:
zast~l\ané plochy a nádvoria.
r
parcela KN registra .. C'·. číslo parcely 2CJ06iJ 2 o\ \mcrc l 1 :::
·/C!ll k Ll:
zastavané plochy a nádvoria
a stmieb. ldoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v /lat)ch \1ora\·ciach):
• sta\by súpisné
č. 1X73 (druh stavby: administratívna budo\a a soc. /élriacknic)
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 260(J/2
• stavby súpisné č. 32X2 (druh stavby: dielne) nachúdzajúcej sa Ilél Jlll/c::lku pdrcelu č.
2(J0(Ji3
• stmby súpisné č. 3283 (druh sta\ by: \ypaľo\acia pec) nachc'tdz~:i[IcL·; ~;~:tL\ j)l/cmku
parcela č. 2(J06/4
• sta\ by súpisné č. 32X4 (druh stavby: kotoliía združených prcvúd;;ok) nachúd/aj úccj
sa na pozcrnku parcela č. 2606/5
• stavby súpisné č. 32X5 (druh stavby: skb!) nach:tdn.jl!L:·.·i <,: · r 1 • ., d .,, "· ·,.']čl č

c-·.

)

1

•

•

2(J0(J 1(J
sta\ by súpisné
2(J()(Ji8

č.

3286 (druh stavby: sklady) nachúdz:tjúccj ~~~

drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: \ odúrc(l)
pozemku parcela č. 2606/12

11:1 ;>tl/L::Jtl:~:

., <rccla č

a cfalcj plot oddel"ujúci pozemok p. č. 2606/ l od pozemku p. č. 2iJlj(J:; ·'· \ ľtdll~l studľía.
\ onkajšie úpravy (vodovodná prípoj ka z vodárne, kanalizačnú čistiaca šachta. teplovodllé
rozvody. kanalizačnú vpusť, spevnené plochy. rampa objektu skLtdu súpisné čí:;/o i:2S6.
chodník pri objekte p. č. 2606/8. plynovú prípoj ka). v súčasnosti \·yu/í\ uné lld pudnikatcľské
účely na Viničnej ulici č. l v Zlatých Moravciach v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zúkona č.
13SiJC)l)J Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťa/.né podmienky l\ oria
prílohu tohto uznesenia/
sch\aľuje

súťa/.né

podmienky pre vypracovanie súťa/.ného návrhu do ohchodm~j \'Crcjnci :-;t'tLJ/c
.. Odpredaj nchnutcl"ností vo vlastníct\c lllC~:ta /laté \llora\·ce (l \' C:. ~-l'i' )... <1 to
pozemkO\. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na l T Viničnej \ /lat\Th
]\Jora\ ciach):
r
parcela KN registra .. c·· . číslo parcely 260()/1 o v)rmcre 60:"3 m- (druh po/cm ku:
zasta,·ané plochy a núc.horia),
r
parcela KN registra .. c· . číslo parcely 2606/:2 o v)mcrc J()..j. m' (druh pc1zemku:
zasta\ané plochy a nádvoria).
r
parcela KN registra .. C' . číslo parcely 2ó06/3 o \')rmcre 17().) m
(dn!l1 ]>ozcmku:
zastavané plochy a nádvoria).
2
r
parcela KN registra .. C', číslo parcely 2606/4 o v\rmere 518 m
(druh poz.cmku:
zastavané plochy a nádvoria),
r
pmccla KN registra .. c·. číslo parcely 2606/5 o vymerc í _]_: 111
Lilllll pozemku:
zastavané plochy a nádvoria.
r
parcela KN registra .. C". číslo parcely 2606/6 o \\n1ere (J) 111
druh pozemku:
zas Ll\ ané plochy a nádvoria,
2
r
parcela KN registra .. c·. číslo parcely 2606/7 o v)mere 63 1n
druh pozemku:
zasta\·<mé plochy a núchoria.
r
parcela KN registra ..
číslo parcely
::111)(1 1g (l \<:111'',.,
,,
·\'11'.1
1/·,·ml·d1:
z.astavané plochy a nádvoria.
r
parcela KN registra ,.C·'. číslo parcely 2606/12 o \\mcrc 12 nl druh ptlzemku:
zastavané plochy a nádvoria
a sta\ ieb. ktoré sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v /lut)ch Mora\ ciach):
"' stm·by súpisné
č. 1873 (druh stavby: administratívna budma a soc. zari<lcknic)
nachúd7.ajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2
• stavl1y súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) llacllúd/.Ltjltc~. :_i sl~ ~:d ;,l)/.L·!,d.:; r:~l!L~Ia č.
l

c-·.

l

2(J()()/:)

•

•

stavby súpisné č. 3283 (druh stavbv: vypal'cwacia pce) n;Jcll:td/:t;ticvj :;(l 11~1 ;:.1/cmku
pamcla č. 2606/4
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotohl.a združených prevúdz.ok) nachúdzajúccj
sa na pozemku parcela č. 2606/5
stm·by súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) n<lch~'tdz<:júc:; .:!
l ,:/•'liiL:: :;~:rccl:t č .

•

sta\ by súpisné

•

260U6
č.

3286 (druh stavby: sklady) nachúdzajúcej sa 11:1 pozcn1ku p:trccla č,

2(10(1/8
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodúret1) nachúdzaj LICL'Í s<t na
pozemku parcela č. 2606/12
a cľakj plot oddcl'ujúci poz.emok p, č. 2606/1 od pozemku p. č. :2CJOCJ 1 13. \ I'tan~·~ studľ1a.
\'onkajšic úpravy (\odovodnú prípojka /. \'odúrnc. k~ul:di/aL'tt~t ·.: ,
:,t .1•1.•. :-'!'~ \Ud111.:'
roz\ody. kanalizačnú vpusť. spevnené plochy. rampa objektu skladu súpisué č'íslo 3:28CJ.
chodník pri obje k te p. č. 2606/8. plynovú prípoj ka). v súčasnosti vyu/Í\·;lllé na poc! ni k :tt cľské
C1čely na Viničnej ulici č, l v Zlatých Moravciach v zmysle ~ l) ods. :' písn1. hl /~tk ona č.
•

138/199 l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /sút"ažné podrnic11k) tvoria prílohu
tohto uznesenia/
m c n uj e
komisiu pre posúdenie súťažn)·ch návrhm \ zložení:
traja z~unestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primútororn mesta a ch ~~j~1 poslanci
určení mcstsk)'m zastupiteľstvom.
a to poslanec Mirosla\' /úchensk\· (prL'c!sL:d:~ t:o111isi,:
podnikatcľ~;kcj
činnosti.
obchodu. spr~t\) mestského m~ljctku. c•.:>;to\ I1,~'1Hl ruchu
a rq,J,ionúlncho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
ukludcí
'~L:cLúcej__Qgdclcnia sorúvv majetku mesl<:\_Ms_L)/LlLé_Mora\ cc
zabezpečit"
v termíne do 2-l-.06.2013 \·yhlúsenic obclluLÍiíl: 1 , ~~'-'.JI1·.:.J :->ui'<t/c
a rc;lli:mvanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa
sclwúlcn)'ch súťažn)·eh podmienok
komi siL pre posúdenie súťažných návrhov
uplrttnit" pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažn)·ch núvrhm najvyššiu
cenu a účel využitia
predložiť primátorovi mesta Zlaté !\'lora\ cc ldJliSilicu 1 ., 1; · l1 tul<:lí;<t ( -hclhldncj
\CI"CJnCJ súťaž.e s odporúčaním na cľalší postup vyhlaso\atcl"a obchmlilCJ \crcjJlcj
sút"a/:c

V /l:1t\ch Moravciach d11a 20.06.20 I 3

\

~ŕ-?/~~
"·ln!..',.
Peter Lcdnúr. CSc.
l
primútor lll\.'SLl
~

~<v'!~L

C:_r~>~
Mgr. RomTl ~~ír:1
prcdi!O.~l'' ,\,,·,~

Uznesenie č. 602/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20.06.2013
Technické služby mesta Zlaté Moravec a odpadové hospodárstvo- správa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dr1a
20.06.2013
pr e ro k o \'a l o
správu riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce o stave odpadového hospodárstva
,. meste Zlaté Moravec a
ukladá
l. riaditeľovi Technických služieb pripraviť podklady na vybudovanie novej kazety skládky
komunálneho odpadu
2. preveriť možnosti ukladania odpadu na skládke mimo Mesta Zlaté \lont\cc

V Zlatých Moravciach diía 20.06.2013

@.-/~·
\lnL'.. Peter I .ed nár. CSc.
\ primátor mesta
"
<:::-~-~/
. .r
l

~

/ -5y~-------~

·/A--.__:_...---'

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms (l

Uznesenie č. 603/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného diía 20.06.2013
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ····· ··----------Žiadost' Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravec ako
"Srbskú" /ulica/
Mestské zastupiteľstvo v 71atých Mormciach na svoJom 24. zasadnutí MZ konaného cb1a
20.06.2013
prerokovalo
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako
'"Srbská''/ul ic a/
herie na vedomie
/iadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste 71até Moravce ako
.. Srbská''/ulica/

V Zlatý·ch Moravciach dií.a 20.06.2013

.-/~/--<__;_:.·~

<..

-;r5

?~""

Ing. Peter I.ednúr. CSc.
primátor mesta ~-

/
<;z~-/-. . _____s
/·)
.L--

~/

Mgr. Roman Síra
prednosta MsľJ

Uznesenie č. 604/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovatel'ku zápisnice na 25. zasadnutí MZ konaného
dňa 05.09.2013

V

Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

�6
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 605/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013

Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Evu Dubajovú a p. poslanca Ing. Petra Hollého

V

Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

A<Tí/6
--=-

v

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 606/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V

Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta .d
",

./'

�
t
d3f
/R.

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 607/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

program zasadnutia 25. MZ
s

ch vaľ uje

program zasadnutia 25. MZ podla pôvodnej pozvánky

V

Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

d5r�
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 608/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ 2013
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce"

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

návrh žiadosti o spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy Č. VIII. PPZ 2013
o poskytnutie dotácie zo. štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu
projektu, čo predstavuje 355,- EUR.
s

ch vaľuje

spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy Č. VIII. PPZ 2013 o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu,
čo predstavuje 3 55,- EUR.

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

��
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
t/

/�

���

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

•

Mesto Zlaté Moravce
�--�---

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Č. 609/2013 zo dňa 05.09.2013
v zákonom stanovenej lehote. čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
č. 609/2013z 25. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.
Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu kritickú situáciu vo financiách a hospodárení
mestského podniku Zálu'adnícke služby pristúpil zriaďovateľ dI1a 30.7.2013 k prijatiu
opatrenia, ktorým
rozhodol O pozastavení vyplácania príspevku pre tento podnik.
V Zálu'adníckych službách dlhodobo dochádza k porušovaniu finančnej disciplíny, dlhy
podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určený v rozpočte na príslušný rok. Vedenie
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstrallovanie nedostatkov v hospodárení
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči
poisťovniam. daI10vému úradu. dodávatel'om. Z tohto dôvodu je akékoľvek poskytovanie
príspevku na chod a činnosť takto zle a neefektívne hOSpodáriaceho podniku nehospodárnym
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním
v rozpore so zákonom Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Súčasne neodôvodnené nalievanie pei'íazí dallových poplatníkov mesta Zlaté Moravce
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku. je v rozpore s pravidlami finančnej
disciplíny. ktorými som ako primátor mesta viazaný.
Toto opatrenie, ku ktorému zriaďovatel' musel pristúpiť, je tiež dôsledkom
dlhodobého ignorovania stavu tohto podniku zo strany poslaneckého zboru mesta Zlaté
Moravce, ktorý opakovane neschválil predkladané návrhy jeho zlúčenia s inými podnikmi
a ani odvolanie riaditel'a podniku Mariána Tomajka zo svojho postu.
Preto teda v nadväznosti na uvedené,
odporúčanie
vyplácať tomuto podniku
schválený príspevok v pravidelných mesačných splátkach považujem zo strany zastupitel"stva
za navádzanie na porušovanie finančnej disciplíny a zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a tiež súčasne aj za alibistický postoj zo strany poslaneckého zboru, ktorý
v konečnom dôsledku nenesie žiadnu zodpovednosť za efektívne. hospodárne. účelné
a účinné používanie verejných financií.
Vzhl'adom na uvedené. keďže existujú zákonné dôvody. SOI11 sa rozhodol tak. že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.
V Zlatých Moravciach d6a 10.9.2013

Ing. Peter Lednár. CSc.
Primátor mesta
Tel.:
Fax:

+421 3769239 O I
+421 376923945

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
VÚB Nitra 33422162/0200

IČO: 0030 8676
DiČ: 2021058787

Uznesenie Č. 609/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Aktuálna situácia v mestskom podniku Záhradnícke služby

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

aktuálnu situáciu v mestskom podniku Záhradnícke služby
dopor uč uje

a) dodržiavať uznesenie Uznesenie MsZ Č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 2013
b) vyplácať schválený príspevok pre Záhradnícke služby, p.o. v pravidelných mesačných
splátkach
V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

"

-------------------------------- -----------------------------Mesto Zlaté Moravce
-----��--

--

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6
zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach Č. 610/2013 zo dňa 05.09.2013
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 610/201 3z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

V Záhradníckych službách dlhodobo dochádza k porušovaniu finančnej disciplíny,
dlhy podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určený v rozpočte na príslušný rok. Vedenie
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstraňovanie nedostatkov v hospodárení
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči
poisťovniam, daňovému úradu, dodávateľom. Z tohto dôvodu je akékoľvek zvyšovanie
príspevku na chod a čim10sť takto zle a neefektívne hospodáriaceho podniku nehospodárnym
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním
v rozpore so zákonom Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Ďalšie neodôvodnené nalievanie peňazí daňových poplatníkov mesta Zlaté Moravce
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku, je v rozpore s pravidlami finančnej
disciplíny, ktorými som ako primátor mesta viazaný.
Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak. že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

V Zlatých Moravciach dňa 10.9.20 13

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Tel.:

+4213769239 O l

Bankové spojenie:

Fax:

+421 376923945

VÚB Nitra 33422162/0200

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

IČO: 00308676
DiČ: 2021058787

Uznesenie č. 610/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Návrh na zvysenie

príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo

návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
s ch vaľuje

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:
05.1.0 644 Transfer príspevkovej organizácii
(Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce)
+ 20.000 Eur
08.1.0. 642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám - 20.000 Eur

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 604/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedom -ie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 25. zasadnutí MZ konaného
dňa 05.09.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~6

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 605/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013

Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25 .zasadnutí MZ konaného
05 .09.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
b e rie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Evu Dubajovú a p. poslanca Ing. Petra Hollého

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Í/~
<Tv~
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 606/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného
05.09.2013
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

~~
.

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 607/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného
05.09.2013

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 25. MZ
s ch v a ľuj e
program zasadnutia 25. MZ podla pôvodnej pozvánky

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 608/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. VIII.PPZ 2013
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo
návrh žiadosti o spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu
projektu, čo predstavuje 355,- EUR.
s ch v a ľuj e
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. VIII. PPZ 2013 o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky s názvom "Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu,
čo predstavuje 355,- EUR.

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
t/
//""

n~~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 609/2013 zo dľí.a 05.09.2013
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je pre Mesto

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu kritickú situáciu vo financiách a hospodárení
mestského podniku Zálu·adnícke služby pristúpil zriaďovateľ dľía 30.7.2013 kprUatiu
opatrenia, ktorým
rozhodol o pozastavení vyplácania príspevku pre tento podnik.
V Zálu·adníckych službách dlhodobo dochádza k porušovaniu finančnej disciplíny, dlhy
podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určený v rozpočte na príslušný rok. Vedenie
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstraťíovanie nedostatkov v hospodárení
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči
poisťovniam, darl.ovému úradu, dodávateľom. Z tohto dôvodu je akékoľvek poskytovanie
príspevku na chod a činnosť takto zle a neefektívne hospodáriaceho podniku nehospodárnym
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním
v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Súčasne neodôvodnené nalievanie peťíazí daňov ýc h poplatníkov mesta Zlaté Moravce
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku, je v rozpore s pravidlami finančnej
disciplíny. ktorými som ako primátor mesta viazaný.
Toto opatrenie, ku ktorému zriaďovateľ musel pristúpiť, je tiež dôsledkom
dlhodobého ignorovania stavu tohto podniku zo strany poslaneckého zboru mesta Zlaté
Moravce, ktorý opakovane neschválil predkladané návrh y jeho zlúčenia s iným i podnikmi
a ani odvolanie riaditeľa podniku Mariána Tomajka zo svojho postu.
Preto teda v nadväznosti na uvedené. odporúčanie vyplácať tomuto podniku
schválený príspevok v pravidelných mesačných splátkach považujem zo strany zastupiteľstva
za navádzanie na porušovanie finančnej disciplíny a zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a tiež súčasne aj za alibistický postoj zo strany poslaneckého zboru, ktorý
v konečnom dôsledku nenesie žiadnu zodpovednosť za efektívne, hospodárne, účelné
a účinné používanie verejných financií.
Vzhľadom na uvedené. keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak. že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

V ZlatýchMoravciachdúa 10.9.2013

Ing. Peter Lednár. CSc.
Primátor mesta
Tel.: +421376923901
Fax: +421 37 69 239 45
E-ma il: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojen ie:
VÚB Ni tra 33422 162/0200

I ČO: 00308676
DIČ: 202 1058787

Uznesenie

č.

609/2013

z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Aktuálna situácia v mestskom podniku Záhradnícke služby

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného
05 .09.2013
prerokovalo
aktuálnu situáciu v mestskom podniku Záhradnícke služby

dňa

doporučuje

a)
b)

dodržiavať

uznesenie Uznesenie MsZ č. 494/2013 o schválenom rozpočte na rok 2013
vyplácať schválený príspevok pre Záhradnícke služby, p.o. v pravidelných mesačných
splátkach -

V Zlatých Moravciach, dňa 05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 610/2013
z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013
Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriad'ovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 25.zasadnutí MZ konaného dňa
05.09.2013
prerokovalo
návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
s ch v a l' u} e
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:
05.1.0 644 Transfer príspevkovej organizácii
+ 20.000 Eur
(Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce)
08.1.0. 642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám- 20.000 Eur

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, UL l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podl'a § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach č. 610/2013 zo dňa 05.09.2013
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.09.2013

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je pre Mesto

V Záhradníckych službách dlhodobo dochád za k porušovaniu finančnej disciplíny,
dlhy podniku sú väčšie ako jeho ročný príspevok určen ý v ro zpočte na príslušný rok. Vedenie
podniku nie je schopné prijať opatrenia na postupné odstraňovanie nedostatkov v hospodárení
a nakladaní s verejnými financiami a znižovaní dlhovej zaťaženosti a záväzkov voči
poisťovniam, daňovému úradu, dodávateľom. Z tohto dôvodu je akékoľvek zvyšovanie
príspevku na chod a činnosť takto zle a neefektívne hospodáriaceho podniku nehospodárnym
nakladaním s verejnými financiami a porušovaním finančnej disciplíny a teda je konaním
v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Ďalšie neodôvodnené nalievanie peňazí datl.ových poplatníkov mesta Zlaté Moravce
do tohto vysoko neefektívneho a stratového podniku, je v rozpore s pravidlami finančnej
disciplíny, ktorými som ako primátor mesta viazaný.
Vzhľadom

na uvedené, keďže existujú zákonné dôvod y, som sa rozhodol tak. že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

V Zlatých Moravciach

dľía

l O. 9.20 l 3

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Tel.: +421 37 69 239 Ol
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie :
VÚB Nitra 33422162/0200

IČO: 00308676
DIČ: 2021058787

Uznesenie c. 611/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dna
19.09.2013
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Brigita Rajnohová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 26. zasadnutí MZ konaného dna
19.09.2013

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

~;L;
/R..

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 612/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného
19.09.2013
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ivana Hritza

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

~~~

Ing. Peter
Ledn ar
' C Sc
.
pnm'ta or mesta'
.

//
d5~l'?~
./

..

Mgr. Roman Š'ira
prednosta MsÚ

dna

Uznesenie C. 613/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí
19.09.2013
prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Petra Lisého
za clenov: p. poslanca Ing. Ladislava Boršca a p. poslanca Ivana Madolu

MZ konaného

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

t/
primátor

/'

mesDa.

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dna

Uznesenie c. 614/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konaného dna
19.09.2013
prerokovalo
program zasadnutia 26. MZ
s ch v a l uj e
program zasadnutia 26. MZ s nasledujúci zmenami:
návrh p. poslanca Mgr. Milana Galabu: stiahnutie pôvodných bodov programu c. 15,21,22,25,
35 a zaradit ako bod 15 - Návrh na uskutocnenie financnej kontroly Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca, DrSc. Zlaté Moravce
návrh p. poslanca Ing. Ladislava Boršca: zaradit za bod 42 pôvodného programu bod Návrh na
potvrdenie uznesenia c.609/20l3 a za bod 43 pôvodného programu bod Návrh na potvrdenie
uznesenia c.61 0/20 13

V Zlatých Moravciach, dií.a 19.09.2013

~~.

Ing. Peter Lednár, CSc.

v
primátor

/'
mestL

r1J~ ~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 61512013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
VZN mesta Zlaté Moravce c. 9/2013 o vyhradení miest na umiestnovanie predvolebných
plagátov pocas volebnej kampane vo volbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo

VZN mesta Zlaté Moravce C. 9/2013 o vyhradení miest na umiestnovanie predvolebných plagátov
pocas volebnej kampane vo volbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 na území
mesta Zlaté Moravce

s ch val' uje
VZN mesta Zlaté Moravce C. 9/2013 o vyhradení miest na umiestnovanie predvolebných plagátov
pocas volebnej kampane vo volbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 na území
mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013
~~~

Ing. Peter Ledn'
primát or mesta
ar, CSc.

d5~5

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 616/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach,
konaného dna 19.09.2013

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce c. 10/2013 o urcení názvu
ulice v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo
19.09.2013,

v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutÍ MZ, konanom dna

prerokovalo

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce C. 10/2013 o urcení názvu ulice
v meste Zlaté Moravce,
s ch va l uj e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce C. 10/2013 o urcení názvu ulice v meste
Zlaté Moravce v lokalite IBV Mlynský potok Zlaté Moravce ako ulica "Gorazdova".

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 617/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
VZN mesta Zlaté Moravce c. 11/2013 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo

VZN mesta Zlaté Moravce C. 1112013 o urcení výšky príspevkov na ciastocnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriadovatelom je Mesto Zlaté Moravce
s ch va l uj e
VZN mesta Zlaté Moravce C. 11/2013 o urcení výšky príspevkov na ciastocnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriadovatelom je Mesto Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

(H~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 618/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
VZN mesta Zlaté Moravce c. 12/2013 o urcení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a
žiakov na ciastocnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých
zriadovatelom je Mesto
Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
návrh VZN mesta Zlaté Moravce C. 12/2013 o urcení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a
žiakov na ciastocnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovatelom je
Mesto Zlaté Moravce
s ch va l uj e
návrh VZN mesta Zlaté Moravce C. 12/2013 o urcení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a
žiakov na ciastocnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovatelom je
Mesto Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013

c:;ff~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&:I/~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 619/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Korca, Dr.Se. Zlaté Moravce k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Korca, Dr.Se. Zlaté Moravce k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Korca, Dr.Se. Zlaté Moravce k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

#3

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 620/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na uskutocnenie financnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce
Mestskej zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnut MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
Návrh na uskutocnenie financnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce
s ch v a l uje
a) návrh na uskutocnenie financnej kontroly v mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca, DrSc.
Zlaté Moravce
b) kontrolnú skupinu v zložení: Mgr. Milan Galaba, Ing. Viliam Rumanko, Mgr. Pavol Šepták,
PharmDr. Ivona Vicianová, Eva Dubajová, Mgr. Denisa Uhrinová
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonat financnú kontrolu v Mestskej nemocnici prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 15.09.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

lng. ~~./~
Peter Lednár

CS

primátor mest;

c.

&lh~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 621/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

c. 622/2013

z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh opatrení Záhradníckych
služieb mesta Zlaté Moravce,
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012

mestský

podnik na odstránenie

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012
s ch val' uje
opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2012

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~~

Ing. ~eter Lednár, CSc.
pnmátor mesta

d5~L~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 623/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a
športu, p. o. k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, p. o. k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, p. o. k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
/2.

pL/

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

C

Uznesenie c. 624/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik k 30.6.2013
berie
na vedomie
Správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v

L/

e5í/ - ~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie

c. 625/2013

z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce,
správy audítora za rok 2012

mestský podnik na odstránenie

nedostatkov

v zmysle

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2012
berie
na vedomie
opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy
audítora za rok 2012

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. Peter Lednár, CSc.

p:;;:a/ /,

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 626/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. ~eter Lednár CS
pnmátor mest;
c.

e:5~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 627/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2012
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2012
s ch va l uj e
opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy
audítora za rok 2012

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&f;j/L ~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 628/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

d5~

primát~:~;:a/
~

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie c. 629/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.20133
Správa o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna 19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013
b er ie n a ve do m ie
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. Peter Lednár, CSc.

d5~

primá; ~:/
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

~

Uznesenie c. 630/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~í
/-=-~-~
M
Vv Síra
gr. Roman
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 631/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2013
berie
na vedomie
správu o plnení rozpoctu rozpoctovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing.~~
primátor m esta
ar, CSc.

&~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 632/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Správa o plnení rozpoctu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového
rozpoctu k 30.06.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
Správu oplnení rozpoctu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového
rozpoctu k 30.06.2013
berie
na vedomie
a) Správu o plnení rozpoctu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2013
b) Monitorovaciu správu programového rozpoctu k 30.06.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. ~eter Lednár CS
pnmáto r mesta '
c.

dJF

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 633/2013
z 26. zasadnutia

mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Informácia o zmene rozpoctu na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 10/2013
Mestské zastupitelstvo
19.09.2013

v Zlatých

Moravciach

na svojom

26.zasadnutí

MZ konanom

dna

prerokovalo
informáciu

ber ie

o zmene rozpoctu

na rok 2013 Rozpoctovým

opatrením

c. 1012013

n a ve do mie

informáciu o zmene rozpoctu na rok 2013 Rozpoctovým
opatrením c. 1012013 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach

dna 19.09.2013

Ing. Peter
Ledn' ar C Sc
.
pnmátor mesta '
.

d3Í// ~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 634/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Informácia o zmene rozpoctu na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 13/2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
informáciu o zmene rozpoctu na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 13/2013
berie
na vedomie
informáciu o zmene rozpoctu na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 13/2013 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

df~
prirná;:1::/ ~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 635/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na zmenu rozpoctu Mesta na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 14/2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo

návrh na zmenu rozpoctu Mesta na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 14/2013
schval'uje

zmenu rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpoctovým opatrením c. 14/2013
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. c. 583/2004 Z. z. o rozpoctových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
"'~

~/

r;iJJ /-L-~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 636/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Návrh na zmenu rozpoctu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych
služieb v Zariadení opatrovatel'skej služby
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na zmenu rozpoctu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb
v Zariadení opatrovatelskej služby
schval'uje
zmenu rozpoctu rozpoctovým opatrením a to presunom medzi položkami a funkcnou
klasifikáciou a medzi podprogramami v rámci programu 10 Sociálne služby pricom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpoctu nasledovne:
PR
PR
PR
PR

10J
10.2
10J
10.2

10.2.0.2.
10.2.0.1.
10.2.0.2.
10.2.0.1.

611
611
625
625

Opatrovatelská služba (mzdy)
Zariadenie opatrovatelskej služby (mzdy)
Opatrovatelská služba (poistné do Sociálnej poistovne)
Zariadenie opatrovatelskej služby (poistné do Soc.poistovne)

- 8.000 Eur

+ 8.000 Eur
- 1.000 Eur

+ 1.000 Eur

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

&~
primá~;~/::

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 637/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na 'odsúhlasenie "Územného plánu mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky c. 5
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
pre r o k o va l o
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky c. 5
a k c ep t uj e
stanovisko
Obvodného
úradu v Nitre, k návrhu
územnoplánovacej
dokumentácie,
c.ObÚ-NR-OVBP1-2013/00773-2
s ch va tuj e
"Uzemný plán mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky c. 5"
uznáša

sa

na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce C. 13/2013 z 19.09.2013, ktorým bola
vyhlásená záväzná cast Územného plánu mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky c. 5.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter
Ledn'ar C Sc
.
pnmáto r mesta '
.

ci2"//L ~

Mgr. Roman
Y

Š'Ira

prednosta MsÚ

Uznesenie c. 638/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na schválenie prenájmu
nehnutelného
majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na l. poschodí budovy na
Hviezdoslavovej
ulici císlo 183 v Zlatých Moravciach
so súpisným císlom 1330
1Administratívna
budoval postavená na pozemku - parcele registra "C" císlo 1129/2
zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 a to kancelárie c. 106 o výmere 18,40 m2
a ostatnfch nebytových priestorov Irozpocítaná chodba a WCI o výmere 3,80 m2 celkom
22,20 m
pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupitelstvo
19.09.2013

v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí

MZ konanom dna

prerokovalo

Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na L poschodí budovy na Hviezdoslavovej
ulici císlo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným císlom 1330 1Administratívna budoval
postavená na pozemku - parcele registra "C" císlo 1129/2 zapísanej v k. Ú. Zlaté Moravce na
LV c. 3453 a to
kancelárie C. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov Irozpocítaná chodba
a WCI o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2
pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 321 A, 953 Ol Zlaté
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona C. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30. 09.
2016 za nájomné v súlade so znením cl. 9 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta vo výške 1,00 eurolrok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzat náklady
spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, oo.) a uvedené priestory bude
udržiavat v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie náimu podla ~ 9a, ods. 9 písm. c)
zákona C. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov ie:
využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
zabezpecovanie kultúrnej a osvetovej cinnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce ajeho
obyvatelov

s ch

va l uje

väcšinou všetkých poslancov prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na L
poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici císlo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným
císlom 1330 1Administratívna budoval postavená na pozemku - parcele registra "C" císlo
1129/2 zapísanej vk. Ú. Zlaté Moravce na LV C. 3453 a to
kancelárie C. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov Irozpocítaná chodba
a WCI o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2
pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 321 A, 953 O1 Zlaté
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom
3/5

z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 3 rokov od 01. 10. 2013 do 30. 09.
2016 za nájomné v súlade so znením cl. 9 ods. l písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta vo výške 1,00 euro/rok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzat náklady
spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ...) a uvedené priestory bude
udržiavat v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie náimu podla & 9a, ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov ie:
využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
zabezpecovanie kultúrnej a osvetovej cinnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce ajeho
obyvatelov
ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpecit uzatvorenie nájomnej zmluvy podla schvalovacej casti uznesenia

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

;;//
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Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú
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Uznesenie c. 639/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na schválenie prenájmu
nehnutelného
majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie prenájmu pozemku o výmere 190 m2; jedná sa o cast' parcely registra "C"
císlo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej
v LV c. 3453 pre zriadovatela
Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach
spolocnost' ESAM s.r.o., Jesenského
10, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835,
zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zretela
podla § 9a odš. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Mestské zastupitelstvo
19.09.2013
prerokovalo

v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí

MZ konanom dna

Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prenájmu pozemku o výmere 190 m2 (casti parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej výmere
4730 m2 v kultúre záhrady vk. Ú. Zlaté Moravce) zapísanej v LV c. 3453, pre zriadovatela
Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spolocnost ESAM s.r.o., Jesenského 10,
953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835, zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo výške nájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d)
VZN mesta Zlaté Moravce C. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho dodatkov za 1,- €/m2/rok a doby prenájmu od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2018.
Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie nájmu podla § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
uvedená spolocnost má už v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli
Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach
a žiada o prenájom
prilahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred vedlajšou
terasou, za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej
materskej škole.
s ch va l uj e
3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom pozemku o výmere 190 m2;
jedná sa o cast'
parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady vk. Ú. Zlaté
Moravce zapísanej v LV C. 3453, pre zriadovatela Súkromnej materskej školy v Zlatých
Moravciach spolocnost' ESAM s.r.o., Jesenského 10,953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835,
zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zretela podla
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo
výške nájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce C. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov za 1,- €/m2/rok a
doby prenájmu od 01. 10.2013 do 31. 12.2018.

Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie nájmu podla § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
uvedená spolocnost má už v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli
Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach
a žiada o prenájom

prilahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred vedlajšou
terasou, za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej
.materskej škole.
ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpecit uzatvorenie nájomnej zmluvy podla schvalovacej casti uznesenia
odporúca
výrub poliehavých ihlicnatých kríkov riešit so Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce
za podmienky náhradnej výsadby.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

~~-2Z
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

d5~1/_/
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Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ
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Uznesenie c. 640/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Schválenie prenájmu nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce (prístavba CVC) pre
spolocnost ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zretel'a
podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce, a to nebytového
priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v"prístavbe stolnotenisovej herne" na
pozemku parc.c. 2601/24, k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra volného casu, Rovnanova 7, v
Zlatých Moravciach súpisné c. 2062 postavenej na pozemku - parcela KN registra "C" parc. c.
2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od
úcinnosti nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,- euro rocne a 1,- euro rocne za dodávku
médií (el. energie, vody, tepla ), t.j. spolu 2,-eurá rocne celkom, pre spolocnost
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráren Mochovce, 935 39 Mochovce, ICO:
31440029 z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

s ch

val' uj e

3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce, a to nebytového priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v "prístavbe
stolnotenisovej herne" na pozemku parc.c. 2601/24, k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra
volného casu, Rovnanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné c. 2062 postavenej na pozemku parcela KN registra "C" parc. c. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od úcinnosti nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,euro rocne a 1,- euro rocne za dodávku médií (el. energie, vody, tepla), t.j. spolu 2,-eurá rocne
celkom, pre spolocnost ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráren Mochovce,
935 39 Mochovce, ICO: 31440029 z dôvodu hodného osobitného zretela podl'a § 9a ods. 9
písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade so
znením clánku 9 ods. 1 písm g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce.
Dôvodom osobitného zretela je:
ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. ako iniciátor a investor výstavby financoval túto
prístavbu v plnom rozsahu z vlastných financných prostriedkov
Uzatvorenie nájomného vztahu je záväzkom obsiahnutým v Zmluve o budúcej
nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a spolocnostou
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. dna 10.7.2012, s ktorou vyslovilo súhlas mestské
zastupitelstvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnutí dna 28.6.2012 uznesením
c. 354/2012
V Zlatých Moravciach, dna 19.09.2013
Ing. Peter Lednár, CSc.

//

primátor
,/ mesta

~/A
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 641/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnutelného
majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu casti pozemku parcely KN registra "C" císlo 1462/6
o celkovej výmere 889 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pred prevádzkou
ARIZONA, zapísaného v LV c. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podla
geometrického plánu c. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dna 06.
08. 2013 sa jedná o odpredaj novovytvorenej parcely KN registra "C" císlo 1462/42
o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava
Gramblicku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, vystupujúci pri tomto
právnom úkone ako podnikatel pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblicka
ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, ICO
34956760,
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupitelstvo
19.09.2013

v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí

MZ konanom dna

prerokovalo
zámer prevodu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu prevodu
casti pozemku parcely KN registra "C" císlo 1462/6 - podla geometrického plánu c. 85/2013,
vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dna 06.08.2013, novovytvorenej parcely KN
registra "C" císlo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre
Mgr. Branislava Gramblicku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 Ol Nitra, vystupujúci
pri tomto právnom úkone ako podnikatel pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblicka
ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 Ol Nitra, ICO 34956760,
za cenu 9,-eur/m2,
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a l uje
spôsob prevodu casti pozemku parcely KN registra "C" císlo 1462/6 - podla geometrického
plánu c. 85/2013, vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dna 06. 08. 2013,
novovytvorenej parcely KN registra "C" císlo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava Gramblicku, trvale bytom Ovocinárska
276/14A, 949 Ol Nitra, vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikatel pod obchodným
menom Mgr. Branislav Gramblicka ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska
v
2
276/14A, 949 Ol Nitra, ICO 34956760, za cenu 9,- eur/m ,
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom hodným osobitného zretela schválenia zámeru spôsobu odpredaia podla & 9a, ods.
9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov ie:
Mgr. Branislava Gramblicku má v správe a vo vlastníctve cast stavby parkoviska na
základe dohody so spolocnostou TESCO STORES, a.s. a zvyšná cast pozemku je
prilahlý pozemok pri parkovisku prislúchajúcemu k jeho prevádzke ARIZONA
centrum v Zlatých Moravciach.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

eJj;í/L5
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Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 64212013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na schválenie prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- pozemkov: parcely KN registra "C" císlo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra "C" císlo 2457/63 o výmere 19 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve
žiadatela Ján Sládek rod. Sládek, bytom Hviezdoslavova 1781/16,95301 Zlaté Moravce
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
schválenie prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - pozemkov:
parcely KN registra "C" císlo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parcely KN registra "C" císlo 2457/63 o výmere 19 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce na Nábreží za
majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadatela Ján Sládek rod.
Sládek, bytom Hviezdoslavova 1781/16,953 Ol Zlaté Moravce v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za
pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatela (pri stavbách
hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti).
s ch va l uje
prevod nehnutelného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - pozemkov: parcely KN
registra "C" císlo 1960/64 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a
parcely KN registra "C" císlo 2457/63 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých
Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadatela Ján Sládek rod. Sládek, bytom
Hviezdoslavova 1781/16, 953 Ol Zlaté Moravce v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok,
ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatela (pri stavbách hromadných
garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti).
ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpecit uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podla schvalovacej casti uznesenia

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~~

Ing. ~et:r Lednár, CSc.
pnmator mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 643/2013
z 26. zasadnutia mestského zastup iteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.09.2013
ávrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- časť pozemku parcely KN registra "e" číslo 1364/1 podl'a priloženej situácie, ktorý sa
nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedl'a
"výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvírecího v podiele Y,-ina a jeho matky
Márie Bučkovej
v podiele Y,- ina ,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 26.zasadnutí MZ konanom dňa
19.09.2013
prerokovalo
zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu prevodu
časti pozemku parcely KN registra "C" čís l o 1364/1 pre Miroslava Zvífecího rod. Zvífeci, bytom
Mojmírova 1567/5, 95301 Zlaté Moravce v podiele Y,-ina ajeho matky Márie Bučkovej rod.
bytom Jurkovičova 253/10, Brno- Sever, Lesná, ČR v podiele y,·ina, podl'a predloženej
situácie, pričom žiadateľ si dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku podľa
predloženej situácie a bude súhlasiť s navrhovanou kúpnopredajnou cenou 50,- eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
s ch va I'uj e
spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 pre Miroslava Zvífeciho
rod. Zvífeci, bytom Mojmírova 1567/5, 9530 I Zlaté Moravce v podiele y,·ina a jeho matky Márie
Bučkovej
bytom Jurkovičova 253/ 10, Brno - Sever, Lesná, ČR v podiele Y,·ina,
podl'a predloženej situácie, pričom žiadatel' si dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie
pozemku podľa predloženej situácie a bude súhlasiť s navrhovanou kúpnopredajnou cenou
50,- eur/m2 - z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a. ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
Miroslav Zvífecí a Mária Bučková
sú podieloví spoluvlastníci každý
v podiele y,-ina susedných pril'ahlých pozemkov parciel registra "C" číslo 1388/2,
1389 a 1391 zapísaných v LV Č. 82 a parcely registra "C" čís l o 1388/5 zapísanej v LV
číslo 7349 v k. Ú. Zlaté Moravce,
pozemok už 27 rokov užíva a udržuje ho v čistote.
V Zlatých Moravciach

dňa

19.09.2013

~-"~
Ing. Peter Lednár, CSc.

prim~
á~r mesta /'
~'/
Mgr. oman Šíra
prednosta MsÚ

~

Uznesenie c. 644/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na potvrdenie uznesenia c.60912013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach konaného dna 05.09.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na potvrdenie uznesenia C. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach konaného dna 05.09.2013
s ch v a l uj e
potvrdenie uznesenia C. 609/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 05.09.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie C. 645/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na potvrdenie uznesenia C. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach konaného dna 05.09.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na potvrdenie uznesenia C. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitelstva
v Zlatých Moravciach konaného dna 05.09.2013
s ch va l uj e
potvrdenie uznesenia C. 610/2013 z 25. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 05.09.2013

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie C. 646/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na úpravDcenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo

návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach
s ch va l uj e
cenník cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. ~eter Lednár CS
pnmátor mest;
c.

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 647/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Informácia o vydaní nového organizacného poriadku Mestského úradu
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
informáciu o vydaní nového Organizacného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach
a o uskutocnených organizacných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
berie
na
vedomie
informáciu o vydaní nového Organizacného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach
a o uskutocnených organizacných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~b
~.

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 64812013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Júliu Bacigálovú nahrádza Ing. Peter Mesároš.
berie
na vedomie
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Júliu Bacigálovú nahrádza Ing. Peter Mesároš.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&í/~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 649/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Informácia o zmene sekretára Komisie podnikatel'skej cinnosti, obchodu, správy
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
informáciu o zmene sekretára Komisie podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, kde Ing. Jana Meskovú nahrádza Ing.
Peter Kmet
berie
na vedomie
informáciu o zmene sekretára Komisie podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, kde Ing. Jana Meskovú nahrádza Ing.
Peter Kmet

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

~-«~

Ing. Peter Lednár, CSc.

e!5~

primát?::a /_
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

/

Uznesenie c. 650/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobcanom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo

návrh udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobcanom
s ch val' uje
udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobcanom

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/l?~t///~
~y~
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 651/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie cestného obcianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi
Leikertovi, PhD., LiU. D.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo

Návrh na udelenie cestného obcianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi,
PhD., Litt. D.
s ch va l uj e
udelenie cestného obcianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD.,
Litt. D.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. ~eter Lednár CS
pnmátor mest;
c.

d3~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta Ms Ú

Uznesenie

c. 652/2013

z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na udelenie plakiet mesta Mesta Zlaté Moravce
berie
na vedom
ie
udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce: PaedDr. Piusovi Bielemu, MUDr. Rastislavovi
Rehácekovi, Anne Dvoncovej, Jozefovi Šúnovi, Štefanovi Partlovi, Ing. Radovanovi
Bakal'árovi, Jánovi Novotovi, Zuzane Jakabovej, Ivete Šramkovej - Hritzovej, Vlaste
Podhányiovej - Jakabovej, Petrovi Martincovi, Milanovi Šumnému, Ing. Róbertovi Ambrovi,
Jozefovi Tonkovicovi, Ivanovi Hritzovi, Gabrielovi Kordošovi, Gejzovi Hlavatému, Ing.
Petrovi Lisému, Mariánovi Tomajkovi,

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

;;;:L
/"~.

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 653/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie plakiet "in memoriam" Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na udelenie plakiet "in memoriam" Mesta Zlaté Moravce
berie
na vedom
ie
udelenie plakiet "in memoriam" Mesta Zlaté Moravce: Ing. Petrovi Orbanovi,
PhDr. Štefanovi Rakovskému, Františkovi Malému, Františkovi Hermanovi, PhDr. Júliusovi
Podhornému, Miloslavovi Kónovi

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/2dirL:s

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 654/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce
berie
na vedom
ie
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce obcianskym združeniam: Asociácia nepocujúcich
Slovenska, Slovenský cervený kríž, MsO Jednota dôchodcov, FS Zlatnanka, FS Inovec, OZ
Chyzerovce, Kolovrátok, ZO SZ chovatelov, ZO SZ Záhradkárov, Kynológovia, ZO SZ
protifašistických bojovníkov, SZ zdravotne postihnutých, SZ Zdro Postihnutých, Diabetická
slov. spol., MAMI OÁZA, Únia nevidiacich a slabozrakých, Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu v Zlatých Moravciach
berie
na vedom
ie
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce športovým klubom: FC Vian Zlaté Moravce, Klub
slovenských turistov

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Y

. /'

/'

e5//?-S

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 655/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013
Návrh na udelenie d'akovného listu Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.09.2013
prerokovalo
návrh na udelenie dakovného listu Mesta Zlaté Moravce
berie
na vedom
ie
udelenie dakovného listu Mesta Zlaté Moravce Anne Hlavatej

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013
~

Ing. ~eter Lednár CS
prImátor m esta '
c.

/

tY~

Mgr. Roman Š'Ira
prednosta MsÚ

Uznesenie C. 656/2013
z 26. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 19.09.2013

Návrh na financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo
vlastníctve mesta na Ul. 1. mája
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dna
19.9.2013
prerokovalo
návrh na financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo
vlastníctve mesta na Ul. l. mája
schvaluje
a) financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve
mesta na Ulici l. mája vo výške 35.000 Eur
b) kapitálový príspevok príspevkovej organizácii Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik vo
výške 35.000 Eur s úcelovým urcením na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo
vlastníctve mesta na Ulici l. Mája
c) použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 19.000 € na rekonštrukciu komínov
v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. l. mája
d) použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške 16.000 € na rekonštrukciu
komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. l. mája
e) zmenu rozpoctu rozpoctovým opatrením nasledovne:
Úprava v príjmovej casti financných operácií kód zdroja 46:
45400 l
Prevod prostriedkov z Rezervného fondu
454002
Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania
Úprava vo výdavkovej casti kapitálového rozpoctu kód zdroja 46:
PR 4.5 FK 06.2.0. 723 Rozvoj obcí - transfer ostatným právnickým osobám (Službyt)

+ 19.000,00 €
+ 16.000,00 €
+ 35.000,00

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

#:;/~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

€

Uznesenie č. 657/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých-Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
p-r e r o k o v a l o ·
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 28. zasadnutí MZ konaného
dňa 07.11.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mestaL : s :

/"<(/~~

~
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 658/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013

Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
0'7 .11.2013
prerokovalo
určenie overovateľ ov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice; p. poslanca Ľudovíta Chládeka a p. poslanca Vladimíra Klučiara

dňa

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primáto~mesta # /

/ ?> ~~ ~
é'5/'Y .
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

.

Uznesenie č. 659/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07,11 .2013
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
07.11.2013
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslankyňu Eriku Babockú

V Zlatých Moravciach,

dňa

dň.a

07.11.2013

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
a
primátor mest~
v
/

&~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

·..

Uznesenie

č.

660/2013

z28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí ·MZ konaného dňa
07.11.2013
.
p r e r ·o k o v a l o
program zasadnutia 28. MZ
s ch v a ľ uje
program zasadnutia 28. MZ s nasledujúci zmenami:
návrh poslanca Ivana Hritza na zaradenie bodu: Návrh na schválenie Tibora
Krchňavého, bytom
za člena výboru mestskej časti Prílepy za bod 34
pôvodného programu
na
návrh primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc za stiahnutie bodu: Návrh
schválenie Dodatku č. l k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností

V Zlatých Moravciach, dňa 07. 11.2013

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&í/L:;
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 661/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07 .ll. 20 13
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Občianska hliadka
v meste Zlaté Moravce", v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond sociálneho
rozvoja v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Občianska hliadka · v meste Zlaté
Moravce", v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 -Podpora sociálnej
inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením,
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným
zreteľom na MRK
s ch v a l uje
v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zaslanej na Fond sociálneho
rozvoja dňa 16.9.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI - FSR - 2012/2.1 /02.
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - .Podpora
sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom služieb starostlivosti, s osobitným
zreteľom na MRK:
a) zabezpečenie realizácie projektu,
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, vo výške 5%, t.j. 3 455,53 EUR,
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 69 110,70 EUR. Požadovaná výška
NFP je 65 655,17 EUR. DÍžka realizácie projektu je 19 mesiacov (03/2014- 09/2015).

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta / : . ~
~

&/~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 662/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná sociálna
práca v Zlatých Moravciach", v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond
sociálneho rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28 . zasadnutí MZ konaného
07.11.2013

dňa

prerokovalo
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Komunitná sociálna práca v Zlatých
Moravciach", v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora sociálnej
inklúzie, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením,
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným
zreteľ om na MRK
schvaluje
V prípade úspešnosti · žiadosti o nenávratný finančný príspevok, predloženej na Fond
sociálneho rozvoja dňa 14.5 .2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI - FSR 2013/2.1/01. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2
- Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK:
a) zabezpečenie realizácie projektu,
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5%, t.j. l 954,0 l EUR
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 39 080,20 EUR. Požadovaná výška
NFP je 37 126,19 EUR. Tiež financovanie nákladov na stravné lístky pre terénneho
sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, tiež telefonické výdavky
a výdavky na internet, ktoré nie sú oprávneným výdavkom, celkovom v objeme cca l 700,00
EUR. DÍžka realizácie projektu je 21 mesiacov (od 03/2014- 1112015).

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v
Jd---

;::? ;/t:-S

~v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

·

Uznesenie č. 663/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11 .2013
Informácia o l.zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2013
Me.stské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí · MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
informáciu o 1.zrnene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2013
berie na vedomie
1.zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik mi rok
2013 , ktorá je prílohou k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11 .2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
·
primátor mesta~

-~~

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 664/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.20 13
Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu vZlatých
Moravciach v roku 2013
Mestsk~ zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach
v roku 2013
s ch v aľuj e
a) zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme na mestskú autobusovú
dopravu vo výške 40.000 Eur
b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:
644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVANitra)
+ 26.000 Eur
PR 7.3 04.5.1.
- 15.000 Eur
- 6.000 Eur
- 5.000 Eur

821 Splácanie bankových úverov
PR 11.1 01.7.0.
01
.1.1.6.
637
Výdavky obce - súdne rozhodnutia
PR 11.1
PR 11.1 O1.1.1.6. 63 7 Výdavky obce - pokuty a penále

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mestaL _ ;
v

&~ ·. ~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 665/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11 .2013
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
07.11.2013

dňa

prerokovalo ·
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013
s ch v a ťuj e .
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor~esta / /

&/-~L:-;>
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 666/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28 . zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 17/2013 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č .. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k
uzneseruu

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta /

/

(Fe
_:S~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 667/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11 .2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
./
primátor mesta . /
p
~

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 668/2013
z 28 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2112013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 2112013
s ch v a ľ uje
zmenu rozpočtu -Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta. /
/

~

~

~ j~C-

C5/y

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

.

Uznesenie č. 669/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dt'ia 07.11.2013
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dt'ia
07.11.2013
'
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta "Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie" do
správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od l. 12. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce,
IČO: 37865056, nasledovný majetok mesta:
Základná škola Mojmírova ul. č. 2, ·Zlaté Moravce - Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej
kanalizácie, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491112, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých
Moravciach s:
obstarávacou cenou: 47 340,00 eur
oprávkami k 30. ll. 2013: 792,00 eur
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: 46 548,00 eur

V Zlatých Moravciach, dt'ia 07.11.20 13

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta , /

/

~ /~

~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 670/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dna
07.11.2013
prerokovalo ·
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od l. 12. 2013 do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté Moravce, IČO:
37865081, nasledovný majetok mesta:
PredÍženie šikmej schodiskovej plošiny pre bezbariérový prístup v budove ZŠ na Pribinovej
ul. v Zlatý Moravciach, na pozemku parc. č. 156511, stavba - budova ZŠ súp. č. 1207, v k.ú.
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, s:
obstarávacou cenou: l 0.680,00 eur
oprávkami k 30. ll. 2013: 225,00 eur
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: lO 455,00 eur

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

primá~m_;~
~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

·

Uznesenie č. 67112013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté
· Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
návrh na :zVerenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od l. 12. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25,
Zlaté Moravce, IČO: 37865111, nasledovný majetok mesta:
"Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na hokejbalové/nohejbalové
ihrisko", nachádzajúce sa v extemom priestore Základnej školy; Robotnícka 25, Zlaté
Moravce, na pozemku parc. č. 718, o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na
LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s:
obstarávacou cenou: 5 186,62 eur
oprávkami k 30. ll. 2013:
88,00 eur
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: 5 098,62 eur

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
p

/L_S

/
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 672/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach .
konaného dňa 07.11 .2013
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013

prerokovalo
L návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení na refundáciu výdavkov
na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na Robotníckej ul.
2. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompenzácie k Zmluve ó poskytnutí
finančných prostriedkov č. 07/2004/608
s ch v a ľ uje
l. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na vybudované
energetické zariadenie nasledovne:
a) rekonštrukciu zemného rigolu na Ul. Nová v m . č . Prílepy vo výške 15 564,54 EUR
b) na refundáciu výdavkov na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na
Robotníckej ul. vo výške l 456,34 EUR
2. prílohu č. D2 k dodatku č . l o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 07 /20'04/608
3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 nasledovne:
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
- 1.456,34 €
06.2.0 713004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
+ 1.456,34 €
06.2.0 717003- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.20 13

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v~

&1

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

:

Uznesenie č. 673/2013
z 28. zasadnutia mestskéhO zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453) - ·. časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m 2 , podľa
geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor
Drienovský dňa 09. ·· 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce
katastrálnym odborom dňa ll. 10. 2013 parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83
m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
na Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach,
~
pre obchodnú spoločnost'
PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom
s~oločnosti
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce,
ICO: 44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
07.11.2013

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
(LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m 2 , podľa geometrického plánu
č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 09. 10.
2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa ll. 10. 2013
parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83 m 2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov v Zlatých
Moravciach,
pre obchodnú spoločnost' PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konatel'om spoločn_?sti
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce, ICO:
44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
2
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 50,- €/m •
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
~ uvedená čast' pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok
parcely KN registra "C", č . parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
a stavbe /stavba so súpisným číslom 293, druh stavby: dom
o výmere 519 m 2/
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAČ ŽITAVA, s.r.o.
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590)

s ch v a ľuj e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) -časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
685
m 2 , podľa
geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor
Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym

odborom dňa ll. 10. 2013 parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí
Hrdinov v Zlatých Moravciach, za cenu 50,- €/m 2 ,
>pre obchodnú spoločnost'
PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konatel'om
s~oločnosti
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce,
ICO: 44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
>- uvedená čast' pozemku je . susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok
parcely KN registra "C", č. parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
a stavbe /stavba so súpisným číslom 293, druh stavby: dom
o výmere 519 m 2/
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAČ ŽITAVA, s.r.o.
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590)

ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej

V Zlatých Moravciach,

dňa

časti

uznesenia

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mestaL
(./

~-~ ;/c

~?

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

·
/

s

Uznesenie č. 674/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- čast' pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1277 mZ, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria - podl'a Geometrického plánu č. 54/2013
_vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom dňa 04. 1ľ. 2013- pozemku no\'ovytvorenej
parcely registra "C" číslo 136417 o výmere 134 m 2 v kultúre zastavané plochy
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých
Moravciach vedľa "Výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvírecího v %-ine
v Vz-ine
a jeho matku Máriu Bučkovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské
2013

zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí konanom

dňa

07. ll .

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce časť pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1277 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria - podl'a Geometrického plánu č. 54/2013
vyhotoveného geodetom Ing. M Klimentom dňa 04. ll. 2013 - pozemku novovytvorenej
parcely registra "C" číslo 136417 o ''ýmere 134 m 2 v kultúre zastavané plochy
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravec na Duklianskej ulici vZlatých
Moravciach vedľa "výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvírecího v Vz-ine ajeho
matku Máriu Bučkovú
v Vz-ine z dôvodu hodného osobitného zretel'a
podľa § 9a ods; 8 písm, e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku podľa Geometrického plánu č. 54/2013
vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom dňa 04. ll. 2013 - novovytvorenej parcely
registra "C" číslo 136417 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria, ktorý
sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa
"výmenníkovej stanice VS3" pre Miroslava Zvífecího
bytom
bytom
v oodiele Y2-ina a ieho matku Máriu Bučkovú
v podiele %-ina za cenu vo výške 35,- € za m2 ,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia spôsobu odpredaja podľa § 9a, ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne1ú neskorších predpisov je:
Miroslav Zvírecí a Mária Bučková
sú podieloví spoluvlastníci každý
v podiele Y2-ina susedných priľahlých pozemkov parciel registra "C' číslo 1388/2,
1389 a- 1391 zapísaných v LV č. 82 a parcely registra "C" číslo 1388/5 zapísanej v LV
číslo 7349 v k. ú. Zlaté Moravce,
pozemok p. Miroslav Zvífecí už 27 rokov užíva a udr/.uje ho v čistote.

ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej

V Zlatých Moravciach,

dňa

časti

uznesenia

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

L/

~
. ;<{~S"

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 675/2013
z 28 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013

na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté
Moravce - stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisíacich
pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej sút'aže
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 28. zasadnutí konanom
07.11.2013

dňa

prerokovalo
a) návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
Duklianskej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo liA)
postavenú na pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková
stanica VS3" a pozemky parcelu KN registra "C" číslo 136411 o výmere 1143 m2 (drUh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú . elektrické prípojky
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM - drogérie, nefunkčná prípojka
teplovodu a kanalizačný zberač/, parcelu KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka
k prevádzke pani Zachariašovej a parcelu KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č . 3453
spôsobom podľa
§ 9a ods. l písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) na schválenie podmienok
obchodnej
verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 3537 postavenej na parcele registra
"C" číslo 1364/6 - nefunkčnej ,;Výmenníkovej stanice VS3" a ~ozemkov parciel KN
registra "C" číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 m nachádzajúcich sa pri
nefunkčnej výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
schvaľuje

a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - zámer previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Duklianskej ul.
v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavenú na
pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" a
pozemky parcelu KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky k prevádzke pani
Zachariašovej, OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka teplovodu a kanalizačný

zberač/,

parcelu KN registra ,;C" číslo 1364/2 o výmere 189 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka k prevádzke pani Zachariašovej
a parcelu KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria), všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
§ 9a ods. l písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obd v znení
spôsobom podľa
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 3537 postavenej na parcele registra "C" číslo
1364/6 - nefunkčnej "Výmenníkovej stanice VS3" a pozemkov parciel KN registra "C"
2
číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 m nachádzajúcich sa pri nefunkčnej
výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:

PODMIENKY .OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS)
na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce v k. ú. Zlaté Moravce (LV č. 3453) · - stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo
1/A) postavenej na pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6
nefunkčná
"Výmenníková stanica VS3" a pozemkov parcely KN registra "C" číslo 1364/ 1 o výmere
1143 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické
prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka
teplovodu a kanalizačný zberač/, parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka
k prevádzke pani Zachariašovej a parcely KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3'\
formou Obchodnou verejnou súťažou.
Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č . 675/2013 zo dňa 07.11.2013.
l. Identifikácia vvhlasovateľa
Názov organizácie: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Adresa organizácie: Ul. L mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Internetová adresa: www.zlatemoravce.eu
IČO :
00308676
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
Zastúpené:
Kontaktná osoba: JUDr. Vozárová, Ing. Peter Kmeť
037 l 69 239 30, 037 l 69 239 28
Telefón:
037 l 69 239 45
Fax:
pravnik@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu,
E-mail:

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej
zmluvy na nehnuteľný majetok mesta Zlaté Moravce a to:
a) Stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" l technologické
rozvody vo vnútri budovy boli demontované/. Na vonkajšej stene budovy sa nachádza
elektrická rozvodná skriňa v majetku ZSE. Stavba je pre mesto neupotrebiteľná.

b) Pozemku parcely KN registra ,;C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy ä nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky k prevádzke
pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka teplovodu,
· funkčný kanalizačný zberač a v severnom rohu vybudované parkovisko IMA INVEST
s.r.o. asi o výmere 38m2 ./. Pozemok je pre mesto prebytočný.
.
c) Pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke
pani Zachariašovej . Pozemok je pre mesto prebytočný.
d) Pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy á nádvoria) pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3". Pozemok
je pre mestoprebytočný.
3. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa:
Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo , telefónny kontakt,
Právnická osoba a fyzická osoba :._ podnikateľ uvedie: obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt.
Pri riešení návrhu využitia pozemkov:
rešpektovať umiestnenie nehnuteľností - stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN
mesta Zlaté Moravce a okolité využitie nehnuteľností
V textovej časti uviesť:
- predmet kúpy
- účel kúpy (rešpektovat' ÚPN mesta Zlaté Moravce a okolité využitie nehnuteľností)
- stručný popis koncepcie riešenia využitia nehnuteľností - stavby a pozemkov
- cenová ponuka vyjadrená v konečnej sume v eurách za stavbu a pozemky spolu (nebudú
akceptované tzv. porovnávacie ponuky)
- návrh kúpnej zmluvy ·podpísaný navrhovateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom
v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom v súťažných podmienkach)
Prílohy návrhu:
čestné vyhlásenie navrhovateľa - súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia
kúpnej zmluvy
ponuka - návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby
aj pečiatka a podpis konajúcej osoby)
·
·
V prípade, že návrh nebude spÍňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo súťaže vylúčený .
4. Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov
Navrhovatelia podávajú tiž podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené
požiadavky v šiestich vyhotoveniach · písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
označením - Obchodná verejná sút'až - predaj stavby Výmenníkovej stanice VS3 a
pozemkov "NEOTVÁRAŤ".
Navrhovateľ predloží návrh .osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou poštovou
zásielkou na adresu: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. l. mája 2, 953
Ol Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom
riadne zaevidovaný najneskôr do 13.12.2013 do 13.00 hod.. Do obchodnej verejnej súťaže
nebude možné zahrnúť návrh, ktorý
bude
doručený alebo predložený na adresu
vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený
návrh zmeniť a ani odvolať.

s

5. Časový plán sút'aže
l. Vyhlásenie súťaže dňom: 08.11.2013.
2. Obhliadku nehnuteľností môžete vykonať v dňoch od 08.11.2013 do ukončenia
predkladania návrhov súťaže na základe telefonického dohovoru s kontaktnou osobou
v pracovných dňoch.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 13.12.2013 o 13.00 hod ..
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže uskutoční komisia ustanovená primátorom mesta Zlaté
Moravce Ing. PetromLednárom, CSc ..
5. Vybraný návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupiteľstva, zásadne
najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli návrhu na
vklad do KN).
_
6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľnosti Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.
6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa začne dňa 16.12.2013 o 14.00 hod.;
miesto otvárania obálok s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté
Moravce, l. poschodie /malá zasadačka/ .
7. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich
verejnej súťaži .

účasťou

v tejto obchodnej

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho
obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE.
Kritériom pre určenie vít'aza sút'aže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A ÚČEL
VYUŽITIA NEHNUTEĽNOSTÍ (50%)~ stavby a pozemkov.
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce a nesmie byť zmenený po dobu najmenej l O rokov od prevodu vlastníctva pod
zmluvnou pokutou vo výške 30% z minimálnej ceny nehnuteľností uvedenej v podmienkach
OVS.V prípade následného prevodu nehnuteľností víťazom OVS na tretí subjekt patrí Mestu
Zlaté Moravce predkupné právo za kúpnu cenu vo výške ceny, za ktorú mesto nehnuteľnosť
odpredalo.
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa v lehote do
l O kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne
oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol.
10. Podmienky súťaže
- OVS sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli.
Mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce- www.zlatemoravce.eu
(MESTO, ÚRADNÁ TABUĽA, ROK 2013 , Iné informácie) dňa 08.11.2013 .
- Požadovaná celková cena je cena minimálne 75.000,- € (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur).
•!•
Vyhlasovateľ podmieňuje predaj uvedených nehnuteľností jeho schválením Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.

•!•
•!•

•:·
•!•
•!•
•!•
•!•

•!•

Cena za nehnuteľnosti bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy.
Návrh na. vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Zlaté Moravce po uhradení
celej kúpnej ceny. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností uhradí navrhovateľ - kupujúci.
v prípade nedodržanía stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť
ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý splnil podmienky OVS a je nasledujúci po
víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov,
Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladnici mestského
úradu finančnú zábezpeku vo výške 900,- €.
Finančná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy započítava do schválenej kúpnej
ceny.
Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 3 pracovných dní po
predložení oznámenia a dokladu o jej úhrade.
Súťažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulačný poplatok v pokladni
mestského úradu- prízemie v sume 33,00 €. Fotokópiu dokladu súťažiaci nalepí na
obálku predkladaného súťažného návrhu.
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo
• odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako
neúspešnú
• uzavrieť zmluvu s riadne vybratým navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu;
/v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená kúpna
zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, moze vyhlasovateľ
uzavrieť
kúpnu
zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako druhý v poradí/
• uznať súťaž za platnú, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý
splnil podmienky súťaže
• v prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý
navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený
• navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou
v súťaži
nárok
na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani
•
účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
• vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom
verejnej obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej
súťaže

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.

pnm~m;
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~v._L------

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 676/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.1 1.2013

Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
mestských pozemkov v· k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre
žiadatel'ov:
- Matúš Holý
pozemok parcelu registra
"C" číslo 2457/55 o výmere 20 m" druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843,
- manželov Urban Páleník
a Božena Páleníková
pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55 o výmere 20 m 2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné
číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a pre
- manželov Lukáš Antal
a Mgr. Martina Antalová
pozemky parcelu registra "C" číslo 2457/54
o výmere 20 m 1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú
garáž súpisné číslo 2711 a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo
2824 obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299,
v zmysle§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
07.11.2013
prerokovalo

dňa

schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za
majerom pre:
- Matuš Holý
..
Moravce do vlastníctva pozemok parcelu registra "C" číslo 2457/55 o výmere 20 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné čís lo 2745
zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843,
- manželov Urban Páleník
a Božena Páleníková rod.
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž
súpisné číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a
a Mer. Martina Antalová
- manželov Lukáš Antal
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky parcelu registra "C"
číslo 2457/54 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú
postavenú garáž súpisné číslo 2711 a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž . súpisné číslo
2824, obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obCí v zneni neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo

vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených
v minulosti).
·
s ch v a ľuj e
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za maierom ore:
-Matúš Holý
do vlas~íctva pozemok parcelu registra "C" číslo 2457/55 o výmere 20m~ druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva
č. 7843,
a Božena Páleníková rod.
- manželov Urban Páleník
do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55 o výmere 20 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2753 zapísanú
v ich liste vlastníctva č. 7844 a
a Mgr. Martina Antalová
- manželov Lukáš Antal
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky parcelu registra "C" číslo 2457/54 o výmere
20m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2711
2
a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824, obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299,

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo
vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených
v minulosti).
ukladá
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 677/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Začatie obstarávan-Ia Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného
07.11.2013

prerokovalo

dňa

.

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce a

s ch v a ľuj e
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

~Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor _mesta~

~~Í/~

~ -

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 678/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Informácie o možnostiacbrozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013
prerokovalo
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce
b e r i e n a v e d o m ie
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce
ukladá
Riaditeľovi Technických služieb doplniť nákladové položky jednotlivých alternatív riešenia
odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce do mestského zastupiteľstva plánovaného
na 12.12.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

, o«. v/ /tť'
{5/)1 .

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

.,--

Uznesenie č. 679/2013
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11.2013
Návrh na schválenie Tibora Krchňavého,
za člena výboru mestskej .časti
Prilepy
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach· na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013.
.

prerokovalo
návrh na schválenie Tibora
Prílepy

s ch v a ľuj e
Tibora Krchňavého,

Krchňavého,

za člena výboru mestskej

za

člena

časti

výboru mestskej

časti

Prílepy

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta ~
v

"'~ ; /r
&~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

/

Uznesenie č. 680/2013
z 28. :Zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.11 .2013
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta . Zlaté Moravce Dr. Imrichovi
-Chlamtacovi
Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa
07.11.2013

prerokovalo
návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi
schvatuje
udeliť Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi, ktorý dosiahol
vynikajúce akademické, vedecké, obchodné a podnikateľské úspechy európskeho a svetového
významu
V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

if;~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 681/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 29. zasadnutí MZ konaného
dňa 12.12.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

-

ng. Peter Lednár, CSc.

Primátor ~/

~r
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 682/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013

U rčenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca Ing. Petra Lisého

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

12.12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor ~estL;

dfiv~/~~Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 683/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslankyňu Evu Dubajovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

12.12.2013

I

eter Lednár, CSc.
primátor mestaz : r

N

v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

:

/'"

Uznesenie č. 684/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 29. MZ
s ch vaľ uj e
program zasadnutia 29. MZ s nasledujúci zmenami:
- návrh poslanca Ivana Madolu na preloženie bodov 11 a 12 pôvodného programu za bod 15
pôvodného programu

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta6
,/

~ /~

&v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

./"

~

Uznesenie Č. 685/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 a
s ch val' uj e
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 na
dátumy 20.február, 24. apríl, 19.jÚll, 18. september, 13. november.

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
~

/../'

&r~-[
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 686/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
pr e rokovalo
1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
beri e na vedomie
1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocmce Prof. MUDr. Rudolfa
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky
Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta~

~

"'"

/A

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

./'"

~

Uznesenie č. 68712013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k Výročnej správe
Mesta Zlaté Moravce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce
za rok 2012
2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou
závierkou Mesta Zlaté Moravce za rok 2012

beri e na vedomie
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
za rok 2012

závierke Mesta Zlaté Moravce
výročnej

2.

V Zlatých Moravciach,

účtovnej

dňa

správy s účtovnou

12.12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta ~
,/

cN~L
··
;L.
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

/'

::::

Uznesenie Č. 688/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Procedurálny návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24, 2S na
rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013

prerokovalo
návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24,25 na rokovanie najbližšieho
mestského zastupiteľstva
s ch vaľ uj e
odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24,25 na rokovanie najbližšieho mestského
zastupiteľstva z dôvodu neschválenia predloženého návrhu rozpočtu

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta / . /
v

Ú

&~~/ ~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 689 /2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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
s ch v a l'uj e
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 predloženom znení

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta /.,/

~

Ú

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

-

Uznesenie č. 690/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 25/2013 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

C2iJ~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Li

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 691/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2712013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2712013
s ch vaľ uj e
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

) ~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta ~
,/

-/~ /~é

~r

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

/'

,

Uznesenie č. 69212013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových
pravidlách Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
návrh Dodatku Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 51 2012 o rozpočtových
pravidlách Mesta Zlaté Moravce
s ch vaľ uj e
Dodatok Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách
Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta ~

MP;;?
~

';L .

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

./

s:-

Uznesenie č. 693/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013
prerokovalo
poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Technických
službách mesta Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 30. 11. 2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

12. 12. 2013

L:s

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

47~ //-6:

..,./

.

~---=-----;;

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 694/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2000,eur
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.l2.2013
prerokovalo
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur
a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur
s ch va ľuj e
trvalé upustenie od vymáhania nasledovných nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur:
1. Pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlžníkovi Anna Ňurcíková Salón Anna,
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, IČO 33401411, vzniknutá v období rokov 2005-2008
z titulu nedoplatku na D23 - nájomné z nebytových priestorov (2627,15 eur)
a neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch vobjekte CENTRUM
ŽITAVA (438,45 eur). Podnikateľský subjekt ukončil svoju podnikateľskú činnosť dňa 4.
1.2010.
2. pohľadávka vo výške 5 346,23 eur vedená voči dlžníkovi Janka Tencerová,
NÁBYTOK SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, IČO: 37147676 vzniknutá v období
rokov 2002-2003 z titulu nedoplatku na D23 - nájomné z nebytových priestorov
(5228,06 eur) a neuhradených faktúr za energie a upratovanie spoločných priestorov
vobjekte CENTRUM ŽITAVA (118,17 eur), Podnikateľský subjekt ukončil svoju
podnikateľskú činnosť dňa 30. 9. 2003.
3. pohľadávka vo výške 3 338,33 eur vedená voči dlžníkovi SMAK SLOVAKIA, s. r. o. ,
Rovňanova 7, Zlaté Moravce, IČO 36564001, vzniknutá v roku 2007 z titulu
neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CVČ Zlaté Moravce
(1 444,50 eur) a nedoplatku na D23-nájomné z nebytových priestorov (1 893,83 eur).

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta d../'

jk(-

~

~~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 695/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,
953 01 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013

prerokovalo
návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,
953 01 Zlaté Moravce v celkovej sume do 25000 EUR
s ch vaľ uj e
rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,953 01 Zlaté
Moravce v celkovej sume do 25 000 EUR z úverových zdrojov

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Ľ~
v

~.

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

./

dňa

Uznesenie č. 696/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Návrh na rekonštrukciu kanalizácie (2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12,
953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
Návrh na rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12,
953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne v celkovej sume 20.000,-€
s ch v a ľ uj e
rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č . 12, 953 01 Zlaté
Moravce v 1. pavilóne v celkovej sume 20.000,-€ z úverových zdrojov

V Zlatých Moravciach,

dňa

12. 12. 2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor m: sta . . / / '

~~~
:/2.
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 697/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Návrh na schválenie prevodu n ehnuteľnéh o majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- z LV č. 7191- pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to
parcely KN registra "C" čís l o 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 225 m 2 - v spoluvlastníckom podiele '.I..-ina pre Ing. Evu Kalúzovú

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce z LV
Č. 7191 - pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to parcely
KN re~istra "C" číslo 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
225 m - v spoluvlastníckom podiele '.I..-ina pre Ing. Evu Kalúzovú
vlastníčku
bytu Č. I v tomto bytovom dome,
za cenu podľa § 18a ods. 1 zákona Č. 18211993 Zb. o vlastnictve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov apodľa § 15 ods. I písm. e) vyhlášky
465/ 1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva
osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších
predpisov rovnajúcu sa 3,3 1 Eur/m 2 (100,- Sk/m 2 pri počte obyvateľov nad 5000) čo pri
výmere 225 m2 a podiele '.I..-ina predstavuje výmeru 56,25 m2 , t.j. za sumu 186,19 €,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

s ch

vaľ

uj e

prevod nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce z LV Č. 7191 - pozemku
pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to parcely KN registra "C" číslo
3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 225 m2 v spoluvlastníckom podiele '.I..-ina pre Ing. Evu Kalúzovú
v tomto bytovom dome,
za
cenu podľa § 18a ods. I zákona Č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových pnestorov
v zneni neskorších predpisov apodľa § IS ods. 1 písm. e) vyhlášky 46511991 Zb. o cenách
stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania
pozemkov a náhradách za dočasné užívan ie pozemkov v znení neskorších predpisov
rovnajúcu sa 3,31 Eur/m2 (100,- Sk/m 2 pri počte obyvateľov nad 5000) čo pri výmere 225 m2
a podiele '.I..-ina predstavuje výmeru 56,25 m2 , t.j. za sumu 186, 19 €,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov --- prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
pril'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnenim a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

ukladá

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej

časti

uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 12. 12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta d /"

~~
h

ct5l

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 698/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská
potok Zlaté Moravce, I. etapa)

distribučná,

a.s.(IBV - Mlynský

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.12.2013
prerokovalo
návrh na schválenie súhlasu so zriadením vecných bremien bezodplatne a návrh Zmluvy
o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným a spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a.s., zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a.s. ako oprávneným, spočívajúcich v povinnosti povinného
strpieť zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravyelektroenergetickej stavby v súvislosti so
stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - I. etapa.
s ch vaľ uj e
a) návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako
povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO:
36361518 zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika,
a.s. ako oprávneným uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení
v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - I. etapa, predmetom ktorej bude
vecné bremeno spočívajúce v:
a, zriadení a uložení elektro energetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami;
b, užívaní, prevádzkovaní, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektro energetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za
tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami,
a to na nehnuteľnostiach, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce - na
pozemkoch v katastrálnom území Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce,
podľa Geometrického plánu Č. 394/2013 zo dňa 30.08.2013 (vyhotoviteľ GEA s.r.o., Janka
Kráľa 33, Nitra) na zameranie vecných bremien, zapísaných v LV Č. 3453 - parcely KN
registra "C" číslo 4724/48 o výmere 2186 m2 druh pozemku ostatné plochy, parc. Č. 4724/12
o výmere 32 m2 druh pozemku trvalé trávne porasty, parc.č. 2275/2 o výmere 3374 m2 druh
pozemku ostatné plochy, parc. Č. 2081 /2 o výmere 918 m 2 druh pozemku ostatné plochy
a parc. Č. 2278/20 o výmere 6453 m2 druh pozemku ostatné plochy; na pozemkoch
2
zapísaných v LV Č. 5417 - parcely KN registra "e" číslo 2277/2 o výmere 2876 m druh
2
pozemku ostatné plochy a parc.č . 2275/3 o výmere 233 m druh pozemku ostatné plochy; ako
aj na pozemku zapísanom v LV Č. 5417 - parcela KN registra "E" číslo 2281/1 o výmere
22055 m2 druh pozemku orná pôda.
b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne
ukl adá

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

splnomocňuje

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien
schvaľovacej časti tohto uznesenia

podľa

V Zlatých Moravciach dňa 12. 12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta #'./
ý

'/-L---S

~---

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 699/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom pre:
Rudolfa Zaťku
pozemok parcelu registra "C"
číslo 2457/64 o výmere 19 m< druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2779 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7854, v zmysle §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného diía
12.12.2013

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Nábreží za majerom pre: Rudolfa Zaťku
do jeho výlučného vlasmlCIVa - a IO pozemOK, zaplsany v ""IUSU ua lVle>lU
Zlaté Moravce v LV č. 5417, parcelu registra "C" číslo 2457/64 o výmere 19 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má menovaný postaven ú garáž súpisné číslo
2779 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7854, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona
Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok,
ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných
garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 157,70 €
s ch va l'uj e
prevod nehnuteľnosti zapísanej vk. Ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV
2
Č. 5417 - pozemku parcely registra "C" číslo 2457/64 o výmere 19 m druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v lokalite Nábrežie za Majerom v Zlatých
Moravciach, na ktorom sa
nachádza budova
garáže so súpisným číslom 2779
zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľa Č. 7854 - pre: Rudolfa Zaťku
a to spôsobom podľa § 9a ods. 8
písm. b) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov --> prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu 8,30 €/m 2
(pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za
Slll11U 157,70 €
ukl adá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
V Zlatých Moravciach diía 12. 12.2013

~---::-z;
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~ ~/

d!/~S1R.
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 700/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby a pozemky)
do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion z dôvodu hodného
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného
12.12.2013
pr e rokovalo

dňa

návrh na schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby
a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté
Moravce, IČO: 34074040 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od
O1. 01. 2014 do 31. 12. 2018 za nájomné vo výške 1 eur ročne a schválenie Zmluvy
o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako nájomcom a Požitavskou
futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom
s

ch v a

ľuj

e

3/5 väčšinou všetkých poslancov danie majetku Mesta Zlaté Moravce do podnájmu
pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO : 34074040
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01. 01. 2014 do 31. 12.
2018 za nájomné vo výške 1 eur ročne, pričom predmetom podnájmu sú:
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne o celkovej
rozlohe 66 m2 - situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. Č . 40,
nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku zast. pI.
a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce pre kú. Zlaté Moravce na LV Č .
4261
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 - situované v budove pri tzv.
pomocnom ihrisku súp. Č . 2227, nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 3407/4 o výmere
376 m2, druh pozemku zast. pI. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce
pre kú. Zlaté Moravce na LV Č . 4261
c) pozemky - pozemok parc. Č . 3407/17 o výmere 14.553 m2, druh pozemku ostatné
plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné), a pozemok parc.č. 3407/16 o výmere 6.598
m2, druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané
Správou katastra Zlaté Moravce pre kú. Zlaté Moravce na LV Č . 4261
d) stavby - Telocvičňa T -18 súp. Č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku parc. Č. 3407/5
o výmere 1434 m2, druh pozemku zast. pI. a nádvoria a budova Sociálnych priestorov
súp. Č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku parc. Č. 3407/6 o výmere 272 m2 druh
pozemku zast. pI. a nádvoria, obe vedené Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté
Moravce na LV Č. 4261
a návrh Zmluvy o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako
nájomcom a Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom

Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Požitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú činnosť,
ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska
plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja
telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

C:;;&~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta ~
/

/'

~L-j/--=--Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 701/2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013
Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového
Organizačného poriadku Mestského úradu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa
12.l2.2013
prerokovalo
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ ucmnej od 1.12.2013 a o vydaní nového
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach
b e ri e na vedomie
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach,

dňa

12.12.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
~
primátor mesta
v
./

~
~.

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

~

Uznesenie c. 702/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014
Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie
na vedomie
že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 30. zasadnutí MZ konaného
dna 15.01.2014

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

e5~LS
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 703/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014

Urcenie overovateÍ'ov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice
berie
na vedomie
overovatelov zápisnice: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka a p. poslanca PaedDr. Pavla
Petrovica

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

~-

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 704/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo

návrh na volbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankynu PharmDr. Ivonu Vicianovú
za clenov: p. poslanca Vladimíra Kluciara a p. poslanca PaedDr. Dušana Husára

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta~ /
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L~~:>/é'

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 705/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo

program zasadnutia 30. MZ
s ch va l uj e
program zasadnutia 30. MZ s nasledujúci zmenami:
- Návrh p. poslankyni Evy Dubajovej na zaradenie bodu: Informácia o výpovedi nájmu pre
príspevkovú org. Záhradnícke služby, za bod 9 pôvodného programu
- Návrh p. poslankyni Evy Dubajovej na zmenu názvu bodu c. 10 pôvodného programu:
Návrh na schválenie zverenia majetku Mesta Zlaté Moravce do správy pre príspevkovú
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

P~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie c. 706/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014
Informácia o výpovedi nájomnej zmluvy c.020107 zo dna 25.01.2007 dorucenej
Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik listom zo dna 01.10.2013
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo
Informáciu o výpovedi nájomnej zmluvy c.020107 zo dna 25.01.2007 dorucenej
Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik listom zo dna 01.10.2013
berie
na vedomie
Informáciu o výpovedi nájomnej zmluvy c.020107 zo dna 25.01.2007 dorucenej
Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik listom zo dna 01.10.2013

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

Uznesenie c. 707/2014
z 30. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 15.01.2014
Zverenie majetku Mesta Zlaté Moravce do správy mestského podniku Záhradnícke
služby Mesta Zlaté Moravce, mestský podnik - príspevková organizácia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 30. zasadnutí MZ konaného dna
15.01.2014
prerokovalo
návrh na zverenie uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do správy mestského podniku
Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, mestský podnik - príspevková organizácia:
budova Domu služieb, Sládkovicova ulica, súpisné císlo 444/1, parc. Císlo 1885
budova TIK, nám Hrdinov, súpis. c. -, parc. c. 1688
s ch vatu} e
zverenie uvedeného majetku mesta Zlaté Moravce do správy mestského podniku Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik - príspevková organizácia podla VZN c.6/20 11:
budova Domu služieb, Sládkovicova ulica, súpisné císlo 444/1, parc. Císlo 1885
budova TIK, nám Hrdinov, súpis. c. -, parc. c. 1688
s úcinnostou od 01.02.2014

V Zlatých Moravciach, dna 15.01.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

v
primátor m~esta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 70812014
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného di1a
30.01.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
herie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 31. zasadnutí MZ konaného
di1a 30.01.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

30.01.2014

~Ú';;;;--7'
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
t/
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 709/2014
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2014

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného
30.01.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
herie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

30.01.2014

~;'&'éé;/
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta /~ /'
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 710/2014
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného diía
30.01.2014
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vol í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú
za členov: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

30.01.2014
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta /1
V
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 711/2014
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.0l.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 31. zasadnutí MZ konaného
30.0l.2014
prerokovalo
program zasadnutia 31. MZ
s ch l' a ľ uj e
program zasadnutia 31. MZ bezo zmien

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

30.0l.2014
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Ing. Peter Lcdnár. CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman ~;íra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 712/2014
z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.01.2014
Návrh na schválenie zámeru "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravcc"verejné prerokovanie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3 1. zasadnutí MZ konaného dňa
30.01.2014

prerokovalo
zámer "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce"
neodporúča

podporiť

zámer "Energetické zhodnocovanie plastov- Zlaté Moravce"
pover uje
primátora mesta Zlaté Moravce podaním zamietavého stanoviska k predmetnému zámeru
v zmysle § 23 ods. 4 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Zlatých Moravciach,

dňa

30.01.2014
,:'1

~ŕr-;;:U
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
/
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/4~~~---"
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 739/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na prípravu novelizácie VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch
ukladá
prednostovi Mestského úradu pripraviť do príslušnej komisie novelizáciu VZN Mesta Zlaté
Moravce o odpadoch

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v
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Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 738/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014
prerokovalo
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce
s ch v a ťuj e
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

p:i;;~i/~
(!!;/y

v

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 737/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Informácia "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014
prerokovalo
Informáciu "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce"
berie na vedomie
Informáciu "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce"

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014
Ing. Peter Lednár, CSc.

p~~'k~
Yv

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 736/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov
na základe výsledku obchodnej verejnej sút'aže
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce (stavby
súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov) na základe
výsledku obchodnej verejnej súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce na
LV č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" /.Stavba je pre
mesto neupotrebiteľná.
b) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria. Pozemokje pre mesto prebytočný.
c) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
d) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria- pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3"
za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb ázijská reštaurácia PANDA, pre spoločnosť PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63, 949 Ol
Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur
s ch v a ľuj e
predaj nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná
"Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov) na základe výsledku obchodnej verejnej
súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 vedených v celosti
na Mesto Zlaté Moravce:
a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" /.Stavba je pre
mesto neupotrebiteľná.
b) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
c) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný.
d) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m 2 , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria- pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3
za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb ázijská reštaurácia PANDA, pre spoločnosť PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63 , 949 Ol
Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur.
~EST

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 201
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 735/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014

Návrh na zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupitel'stva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013, ktorým 3/5 väčšinou všetkých poslancov bol
schválený prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí budovy na
Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným číslom 1330
l Administratívna budova/ postavená na pozemku- parcele registra "C" číslo 1129/2 zapísanej
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných
nebytových priestorov /rozpočítaná chodba a WC/ o výmere 3,80 m 2 t.j. celkom 22,20 m2pre
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 Ol Zlaté Moravce,
zastúpenej predsedom Jozefom Valentom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
obdobie 3 rokov od Ol. 10. 2013 do 30. 09. 2016 za symbolické nájomné 1,00 euro/rok,
s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu
(teplo, voda, elektrická energia, ... )a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave.
s ch v a ľuj e
zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 19.09.2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

primá~~~/ ~

@~

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 734/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom2
pozemok KN registra "E" parc. číslo 1797 o výmere 104 m , v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~-ina

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta pozemku parcely KN registra "E" číslo 1797 o výmere 104 m 2 , v kultúre orná pôda,
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~ -ina
na Mesto Zlaté Moravce, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku podľa § 9a ods. l písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a ľuj e
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku parcely KN registra
"E" číslo 1797 o výmere l 04 m 2 , v kultúre orná pôda, zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste
vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~-ina na Mesto Zlaté Moravce, priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
znaleckého posudku podľa § 9a ods. l písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru, určenie lehoty na doručenie cenových ponúk, zabezpečenie
znaleckého posudku a návrhu na určenie komisie na vyhodnotenie cenových ponúk.
V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

@~L~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 733/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
- mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre:
Ing. Pavla Kociana, Pavla Bachana, Ing. Antona Páleníka, Mgr. Vladimíra Ďatku, Ing. Ericha
Eckhardta a Silvestra Žiačka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na
Nábreží za majerom pre
a) pre Ing. Pavla Kociana
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C"
2
číslo 2457/49 o výmere 20m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č.
7857,
b) pre Pavla Bachana
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo
2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2772 zapísanú v celosti v ieho liste vlastníctva č. 7855.
c) pre Ing. Antona Páleníka
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C"
číslo 2457/50 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
má postavenú garáž súpisné číslo 2750 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č.
7858,
d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce
parcely registra "C'' číslo 2457/53 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho
liste vlastníctva č. 7859,
e) pre Ing. Ericha Eckhardta
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely
registra "C" číslo 2457/47 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti v jeho
liste vlastníctva č. 7856 a
f) pre Silvestra Žiačku
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo
2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2740 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7860,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 €,

s ch v a l' u} e
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za maierom nre
a) pre Ing. Pavla Kociana
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C"
2
číslo 2457/49 o výmere 20m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č.
7857,
b) pre Pavla Bach ana
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo
2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7855.
c) pre Ing. Antona Páleníka
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C"
číslo 2457/50 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
má postavenú garáž súpisné číslo 274 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č.
7858,
d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce
parcely registra "C" číslo 2457/53 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho
liste vlastníctva č. 7859,
e) pre Ing. Ericha Eckhardta
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely
registra "C" číslo 2457/47 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti v jeho
liste vlastníctva č. 7856 a
f) pre Silvestra Žiačku
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo
2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2740 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7860,
a to spôsobom podľa§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m 2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami
garáží vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 €,
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
V Zlatých Moravciach

dňa

20. 02. 2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~:ý:L~
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 732/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej
škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
návrh na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej škole,
Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté
Moravce
odvoláva
Bc. Petra Kereša z Rady školy pri Základnej škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce
schvaľuje

PaedDr. Pavla Petroviča na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri
Základnej škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

g;;I!L;
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 731/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014

Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014

prerokovalo
návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
s ch v a ťuj e
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom
Zlaté Moravce ako žiadateľom.
ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 279/2012 z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.2.2012.
V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~Ľ
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

730/2014

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh na predÍženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Zlaté Moravce do konca roka 2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
návrh na predÍženie platnosti Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013" až do konca roka 2014
s ch v a ľuj e
a) predÍženie platnosti Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoJa
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013" až do konca roka 2014
b) úpravu textu Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté
Moravce na roky 2011-2013" tak, že údaj "2011-2013" sa v celom texte nahrádza
údajom "2011-2014".

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor ~ta

/~v/_:;
(5-y

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 729/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014

Návrh na spolufinancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014

dňa

prerokovalo
a) návrh na realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
b) návrh na spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
s ch v a ľ uje
a) realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach
b) spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach - spoluúčasť
Mesta Zlaté Moravce vo výške l 0% z obstaravácej ceny investície

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

gf//.-?/::;
y
Mgr. Roman Síra
prednosta mestského úradu

Uznesenie č. 728/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe účelovo
prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe účelovo
určených finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 28/2013 na základe
účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia§ 14 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Informácia o zmene

rozpočtu

určených finančných

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

;$)~/--;
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 727/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta
v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

$~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v,/_,./
~P~s:
~v
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

726/2014

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom
na roky 2015 - 2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky
2015- 2016
s ch v a l' u} e
rozpočet Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 20152016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

fi5vl.?~
yv

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 725/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom na
roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014

prerokovalo
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky
2015- 2016
s ch v a ľuj e
rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 20152016

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

L/

L/

~#~ s:

v

v

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 724/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 20152016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016
s ch v a ľuj e
rozpočet m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 v znení
schváleného Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v
~//

&r~,

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 723/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014

prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s
výhľadom na roky 2015 - 2016
s ch v a ľuj e
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s
výhľadom na roky 2015- 2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

c;i!?~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v.//

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 722/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014
s výhl'adom na roky 2015 - 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom
na roky 2015- 2016
s ch v a ľuj e
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 20 14 s výhľadom na
roky 2015- 2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
(/

.

/./"

!if#L_s
yy
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 72112014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014
s výhľadom na roky 2015-2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014

dňa

prerokovalo
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015-2016
s ch v a ľuj e
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky
2015-2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta _ / /

v~

g;~ =
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 720/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky
2015-2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 20152016
s ch v a ľuj e
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

prim~:;?p~

(3;/y
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 719/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky
2015-2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014

prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 2016
s ch v a ťuj e
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015- 2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

prim~L:;
Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 718/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky
2015-2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 20152016
s ch v a ľuj e
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v

:A

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 717/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2015 a 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2015 a 2016
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 14 vrátane
programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016
berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane
programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky
2015 a 2016
s ch v a ľuj e
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov na
úrovni položiek v znení poslaneckých návrhov

V Zlatých Moravciach,

dňa

20. 02. 2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 716/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014
prerokovalo
program zasadnutia 32. MZ
s ch v a ľ uje
program zasadnutia 32. MZ bez zmien

V Zlatých Moravciach,

dňa

20.02.2014

I

. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 715/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014

dňa

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu
za členov: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ivana Madolu

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
y'

.

//'"

~/!~~

yv

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 714/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014

Určenie

overovatel'ov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného
20.02.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankyňu Evu Dubajovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

20.02.2014

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

B3~0
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 713/2014
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 20.02.2014
Určenie zapisovatel'ky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa
20.02.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 32. zasadnutí MZ konaného
dňa 20.02.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

20.02.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

PL

//~i!~("

t::/ý

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Návrh na zmenu

rozpočtu

32. zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach,
Poslanecký návrh: Výdavková časť

rozpočtu

dňa

20.02.2014

nar. 2014

Ol Všeobecné verejné služby
Časť 01.1.6 Obce - položka 637 Služby: znížiť o 32.000,00 €

Ostatné položky upraviť pomerne o zníženú sumu.

Čast' rozpočt. prostriedkov presunút' do kapitoly 03 Verejný poriadok a bezpečnost':
Funkč.

klasif.

03.1.0 Policajné služby položka 610-620: 10.000,00 €
04.1.2 Chránená dielňa položka 61 O- 620: 4.000,00 €

Čast' rozpočt. prostriedkov presunút' do kapitoly 09 Vzdelávanie
Funkč. klasif.

09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
ŠJ pri MŠ Kalinčiakova položka 633: 5.000,00 €

Zostávajúcu časť vo výške 13.000,00 € navrhujem ponechať ako rezervu na
prefinancovanie potrieb podľa požiadaviek predškolských a školských zariadení, občianskych
združení a nadácií počas r. 20 14 na základe odsúhlasenia mestského zastupiteľstva
Zlaté Moravce.

Pavel Šepták
Poslanec MsZ Zlaté Moravce

Zápisnica
o pripomienkach k Návrhu

rozpočtu

Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom na
roky 2015 a 2016

Finančná komisia na svojom zasadnutí d!la 6.2.2014 prerokovala Návrh rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane prdgramoy a pfJdprogramov s výhľadom na roky
2015 a 2016, ktorý bol v súlade s ustanovením§ 9 zák. č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení zverejnený dňa 05.02.2014 a uzniesla sa na nasledovných pripomienkach:

l. Ing. Peter Hollý- zapracovať do kapitálového rozpočtu, v prípade kapitálového príjmu,
rekonštrukciu komunikácie Mojrrúrova ulica a chodník Prílepská
2. Ing. Peter Lisý - znížiť príspevok pre príspevkovú organizáciu Službyt s účelovým
určením na mzdy a odvody o 14.000 eur, zvýšiť rozpočet pre mestskú políciu o 10.000
eur na mzdy a odvody a zvýšiť rozpočet pre chránenú dielňu o 4.000 eur na mzdy
a odvody:
- ,;oo O
06.6.0
644
Transfer príspevkovej organizácii Službyt
- 1-4-.0tltteur
()J.;.l O
61Q 620
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a Poistné a príspevok do
Poisťovní- Mestská polícia
+ le.ee~ eur
0~1.2
6 i O 626Mzdy, platy. .služabaé-prijrrry a oov-a Poistné a príspevok do
,~ 1 1
Pôi~elňa
_ + 4.000 eur
lJ4, ' '· l ' ·. ,
~ .tOC' ' R. tJ f, ttJR -z16- 2-Stí'C K vet'INA-3. Mgr. Milan Galaba- znížiť výdavky na tlač Tekovských novin o 15.000 eur:
08.3.0
637 Služby, z toho:
- 15.000 eur
Všeobecné služby (tlač, korektúry Tekovských novín)

VZI.atýchMoravciach, dňa 10.2.2014

1/ Jť:.

y

l

A-7

N__j

Zapísala:
Ing. Iveta Szobiová

tj;//~
..................... ( .......................... .
Mgr. Milan Galaba
predseda finančnej komisie

Návrh na zmenu
32. zasadnutie Mestského

zastupiteľstva

rozpočtu

v Zlatých Moravciach,

dňa

20.02.2014

Poslanecký návrh: Výdavková časť rozpočtu nar. 2014
Kapitola: 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Časť 08.3.0 Vysielacie a vydavatel'ské služby položka 637 Služby: znížiť o 5.000,00 €
Presunúť

do kapitoly 09 Vzdelávanie

Časť 09 .1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

MŠ Kalinčiakova položka 635: 5.000,00 €

· · · ·~;;;;k~ · · ·

Poslanec MsZ Zlaté Moravce

u:;zs
ROZPOČTOVÉ OPA TRENIE č. 28/2013
V súlade s § ll ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ods. l § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4.5 bod 4.5.9 VZN č. 5/2012
o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce a na základe Vnútorného predpisu č. 001/2012
o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2012

sa

vykonáva

rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov z prostriedkov
prijatých formou dotácií zo ŠR, formou grantov s účelovým určením, a to:

Zmena
I.

rozpočtu

Mesta Zlaté Moravce na rok 2013

Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 111:
Bežný transfer- voľby do VUC
312
Bežný transfer- CVČ súťaže
312
Bežný transfer - rodinné prídavky
312
Bežný transfer - osobitný príjemca
312
Bežný transfer- na podporu výchovy k stravovacím návykom
312
Bežný transfer- dotácia na základe uznesenia vlády 52/2013
312
Bežný transfer- ZŠ normatív (dohodovacie konanie+ kredity)
312
Bežný transfer - na dopravné pre žiakov ZŠ
312
Bežný transfer - na vzdelávacie poukazy
312
Bežný transfer- na žiaka zo SZP (zmena po EDUZBER-e)
312
Bežný transfer- na výchovu detí v MŠ (zmena po EDUZBER-e)
312
Bežný transfer- školský úrad
312
Spolu:
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 111:
Voľby do VUC- tovary a služby
PR 3.4
FK 01.6.0 630
CVČ- služby (súťaže)
FK 09.5.0.2 637
PR 9.5
Bežný transfer jednotlivcovi- rodinné prídavky
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5 642
Materiál -osobitný príjemca
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5 633
Bežný transfer - stravovacie návyky
PR 9.2
FK 10.7.0 642
Bežný transfer - stravovacie návyky na ZŠ
PR 9.2
FK 10.7.0 640
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZŠ na ŠKD
PR9.6
FK09.1.2.1 640
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZŠ na ŠJ
PR9 .8
FK09.1.2.1 640
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZUŠ
FK 09.5.0.1 640
PR 9.4
PR 9.1 FK 09.1.1.1 610-620 Mzdy, odvody- uznesenie vlády- MŠ
Mzdy- uznesenie vlády- ŠJ pri MŠ
FK 09.6.0.1 610
PR 9.7
Mzdy- uznesenie vlády- CVČ
FK 09.5.0.2 610
PR 9.5
Transfer súkromnej MŠ - uznesenie vlády
PR 9.1.6 FK 09.1.1.1 642
Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠKD - uznesenie vlády
PR 9.6
FK 09.5.0. 642
Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠJ- uznesenie vlády
PR9.8
FK09.6.0.1 642
Bežný transfer ZŠ normatív (dohod.konanie+kredity)
PR 9.3
FK 09.1.2.1 640
Bežný transfer - na dopravné pre žiakov ZŠ
FK09.1.2.1 640
PR9.3
Bežný transfer - vzdelávacie poukazy pre ZŠ
FK 09.1.2.1 640
PR 9.3
Bežný transfer- CVČ vzdelávacie poukazy
FK 09.5.0.2 610
PR 9.5
Bežný tran. -na žiaka zo SZP (zmena po EDUZBER-e)
PR9.3
FK09.1.2.1 640
Materiál - na výchovu deti MŠ (zmena po EDUZBER-e)
PR9.1 FK09.1.1.1 633
Bežné výdavky - školský úrad (mzdy)
PR 9.2
FK 09.1.2 610
Bežné výdavky - školský úrad (odvody)
FK 09.1.2 620
PR 9.2
Bežné výdavky- školský úrad (tovary a služby)
FK 09.1.2 630
PR 9.2
Spolu:

+5.720,00€
+671,00 €
+647,00€
+28,00 €
+1.712,00 €
+l 0.640,00 €
+36.557 ,OO €
+4.759,00 €
+9.107,00 €
-667,00 €
+1.296,00 €
+3.267,00€
+73. 737,00 €
+5.720,00 €
+671,00€
+647,00 €
+28,00€
+731,00 €
+981,00 €
+534,00€
+675,00 €
+2.424,00 €
+5.229,00 €
+695,00 €
+585,00 €
+141,00 €
+150,00€
+207,00€
+36.557,00 €
+4.759,00 €
+8.258,00 €
+849,00 €
-667,00 €
+1.296,00 €
+2.220,00€
+776,00 €
+271,00 €
+73. 737,00 €

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu kód zdroja lU:
PR 9.l FK 09 .1.1.1. 63 3
MŠ Kalinčiakova - učebné pomôcky
PR 9.1 FK 09.1.1.1. 713
MŠ Kalinčiakova- prevádzkový stroj(učeb . pomôcka)
III. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja UH:
312
Bežný transfer- od obcí na prevádzku CVČ
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja UH:
PR 9.5 FK 09.5.0.2 637
CVČ- služby (dotácia od obcí na činnosť)
IV. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu:
312
Transfer na zamestnanie mladých (kód zdroja ll Tl , ll T2)
312
Transfer na vzdelávanie seniorov (kód zdroja ll Tl , ll T2)
312
Transfer na aktivačných pracov. (kód zdroja ll Tl , ll T2)
312
Transfer na komunitnú prácu (kód zdroja l lTI , 11T2)
Spolu:
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
PR1 .6
FK04.1.2. 600
Výdavkynazamestnaniemladých (k.z. IITI , II T2)
PR 10.1 FK 10.2.0. 600
Výdavky na vzdelávanie seniorov (k.z. liT! , IIT2)
PR 1.6
FK 04.1.2. 600
Výdavky na aktivačných pracov. (k.z. !lTI , IIT2)
PR 1.6
FK 04.1.2. 600
Výdavky na komunitnú prácu (k.z. !lTI , 11T2)
Spolu:
V. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu (kód zdroja llTl, UT2):
312
Transfer na refundáciu projektu Modernizácia ZŠ Pribinova
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu (kód zdroja UTl, UT2):
PR 11.1 FK O1.1.1.6. 632
Výdavky na refundáciu projektu
(Výdavky obce- energie, voda)
VI. Úprava v príjmovej časti kapitálového rozpočtu (kód zdroja llTl, UT2):
312
Transfer na refundáciu projektu Modernizácia ZŠ Pribinova
Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu (kód zdroja ll Tl, ll T2):
PR 4.5
FK 06.2.0. 717
Výdavky na refundáciu projektu
(ZŠ Pribinova- schodisková plošina)
VII. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71:
311
Grant na propagáciu mesta (TN)
311
Grant pre MŠ od PD Tvrdošovce
Spolu:
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71:
PR 2.1 FK 08.3.0
637
Služby- všeobecné (TN - tlač)
PR 9.1
FK 09.1.1.1 637
Služby - dar pre MŠ Žitavské nábrežie
PR 9.1 FK 09.1 .1.1 637
Služby- dar pre MŠ Prílepy
PR9.1 FK09.1.1.1 637
Služby-darpreMŠSlnečná
PR 9.1 FK 09.1.1.1 637
Služby- dar pre MŠ Kalinčiakova
PR 9.1 FK 09.1.1.1 637
Služby- dar pre MŠ Štúrova
Spolu:

2

- 3.329,00 €
+ 3.329,00€

+234,00€
+234,00€

+2.164,00 €
+36,00€
+85,00€
+3.888,00 €
+6.173,00€
+2.164,00 €
+36,00€
+85,00€
+3.888,00 €
+6.173,00€

+32.970,00 €
+32.970,00 €

+6.749,00 €
+6.749,00 €

+2,00€
+485,00€
+487,00€
+2,00€
+175,00 €
+18,00 €
+32,00€
+182,00 €
+78,00€
+487,00€

Zlaté Moravce, 19.12.2013
Spracovala:
"-Mária Očovayová ll ''
referent oddelenia v~ y
financií a rozpoč~~

M__j

Odsúhlasila:
Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia
financií a rozpočtu

3

Uznesenie c.
740/2014
Uznesenie
Č. 740/2014
Mestského zastupitelstva
zastupiteľstva v Zlatých
z 33. zasadnutia
zasadnutia Mestského
Zlatých Moravciach
Moravciach
konaného dna
31.03.2014
dňa 31.03.2014
konaného
Urče nie zapisovatel'ky
Urcenie
zapisovatelky
zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom
Mestské
Mestské zastupitelstvo
Zlatých Moravciach
svojom 33. zasadnutí
zasadnutí MZ konaného
konaného dňa
dna
31.03.2014
31.03.2014
prerokovalo
prerokovalo
určenie zapisovatelky
zapisovateľky a
urcenie
berie
na
vedomie
berie
na vedomie
že Brigita
Brigita Rajnohová
Rajnohová bola
bola urcená
určená za zapisovatel'ku
zapisovatelku zápisnice
zápisnice na 33. zasadnutí
zasadnutí MZ konaného
konaného
dna
dňa 31.03.2014
31.03.20 14

V
V Zlatých
Zlatých Moravciach,
Moravciach, dňa
dna 31.03.2014
31.03.2014

Ing. Peter
Lednár, CSc.
Ing.
Peter Lednár,
primátor mesta
mesta
primátor

/,/
4~/~
L4/.-?/ -~
~

Mgr. Roman
Roman Šíra
Síra
prednosta Ms
MsÚ
Ú
prednosta

Uznesenie
741/2014
Uznesenie c.
č. 74112014
Mestského zastupitelstva
zastupiteľstva v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
z 33. zasadnutia
zasadnutia Mestského
konaného
dna 31.03.2014
konaného dila
31.03.2014

Určenie overovatelov
overovateľov zápisnice
Urcenie
zápisnice
zastupiteľstvo v Zlatých
konaného dň
Mestské
Mestské zastupitelstvo
Zlatých Moravciach
Moravciach na svojom
svojom 33. zasadnutí
zasadnutí MZ konaného
dnaa
31.03.2014
31.03.2014
prerokovalo
prerokovalo
určenie
urcenie overovateľov
overovatelov zápisnice
zápisnice
berie
na vedomie
vedomie
berie
na
overovatel'ov
p. poslanca
poslanca Mgr.
Mgr. Milana
Milana Galabu
p. poslanca
poslanca Ing.
Petra Holého
Holého
overovatelov zápisnice:
zápisnice: p.
Galabu aa p.
Ing. Petra

V
Zlatých Moravciach,
V Zlatých
Moravciach, dila
dna 31.03.2014
31.03.2014

~e.e-<!«2 ~
Ing. Peter
Lednár, CSc.
Peter
., Lednár , CS c.
primátor
pnmator mesta
mesta
~./

"

d5v~e-s~~/~é ;
c/y

Mgr. Roman
Roman Šíra
prednosta
MsÚ
prednosta MsÚ

Uznesenie
742/2014
Uznesenie c.
č. 74212014
Mestského zastupitelstva
zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach
zz 33.
33. zasadnutia
zasadnutia Mestského
v Zlatých
Moravciach
konaného dňa
dna 3
31.03.2014
konaného
1.03.2014

Schválenie
náv rhovej komisie
ko misie
Schválenie návrhovej
Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom
Mestské zastupitelstvo
Zlatých Moravciach
svojom 33. zasadnutí
zasadnutí MZ konaného
konaného dňa
dna
31.03.2014
31.03.2014
prerokovalo
prerokovalo
návrh
návrh na
na vol'bu
volbu návrhovej
návrhovej komisie
komisie
vol í
vol
za
predsedu návrhovej
za predsedu
návrhovej komisie:
komisie: p.
p. poslanca
poslanca PaedDr.
PaedDr. Dušana
Dušana Husára
Husára
za
členov:
p.
poslanca
Ivana
Hritza
a
p.
poslankyňu
Eva
Dubajovú
za clenov: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankynu Eva Dubajovú

V Zlatých
dňa 31.03.2014
Zlatých Moravciach,
Moravciach, dna
31.03.2014

é
c:!3v/""
CVV//

Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
Ing.
CSc.
primälor ';:!esta
primátor ~esta

Mgr. Roman
Roman Šíra
prednosta
prednosta MsÚ
Ms Ú

~

~
/"

<;
s:

Uznesenie Č.c. 743/2014
743/2014
Uznesenie
zz 33.
zasadnuti
a
Mestského
zastupiteľstva
33. zasadnutia Mestského zastupitelstva vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
konaného dňa
dna 31.03.2014
31.03.2014
konaného

Scbválcnie
Schválenie programu
programu zasadnutia
zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo
zastupitelstvo v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na svojom
svojom 33.
33. zasadnutí
zasadnutí MZ
MZ konaného
konaného dňa
dna
31.03.2014
31.03.2014

prerokovalo
prerokovalo
program
program zasadnutia
zasadnutia 33
33.. MZ
schvaľu
je
s ch v a l uje

program zasadnutia
zasadnutia 33. MZ bez zmien:
zmien:

V Zlatých Moravciach,
Moravciach, dňa
dna 31.03.2014
31.03.2014

Ing. Peter
Peter Lednár,
Lednár, CSc.
Ing.
primátor
mesia
primátor mesta

dÄ
/ /./ "
&.,V//-~
YV

Mgr. Roman
Roman Šíra
Mgr.
Síra
prednosta
MsÚ
prednosta Ms Ú

/'

Uznesenie č.c. 74412014
744/2014
Uznesenie
zz 33.
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva
33. zasadnutia mestského zastupitelstva vv Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach
konaného dila
dna 31.03.2014
31.03.2014
konaného

Návrh
Návrh VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce č.c. 112014
1/2014 oo vymedzenf
vymedzení miest
miest na
na umiestňovanie
umiestnovanie
volebných
volebných plagátov
plagátov vv čase
case volebnej
volebnej kampane
kampane
Mestské zastupiteľstvo
zastupitelstvo v Zlatých
Zlatých Moravciach
Moravciach na svojom
svojom 33. zasadnutí
zasadnutí MZ konaného
konaného dňa
dna
31.03.2014
3 1.03.20 14
prerokovalo
prerokovalo
návrh
návrh VZN
VZN mesta
mesta Zlaté
Zlaté Moravce
Moravce č.
c. 1/2014
1/2014 oo vymedzení
vymedzení miest
miest na
na umiestňovanie
umiestnovanie volebných
volebných
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Ing.
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primátor
~esta
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Uznesenie Č. 745/2014
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva
zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dňa
diía 31.03.2014
31.03 .2014
ávrh na schválenie zmeny uznesenia Č. 733/2014
73312014 z 32. zasadnutia
zasad nutia Mestského
Mestského
Návrh
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zastupiteľstva - prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami
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Nábreží
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Uznesenie č. 740/2014
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa
31.03.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 33. zasadnutí MZ konaného
dňa 31.03.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
;/

/

/

e:0'A:-:~
Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 74112014
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014

Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného
31.03.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Holého

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~ ;,.?Ľr

~y

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 742/2014
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného
31.03.2014

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
volí
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za členov: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankyňu Eva Dubajovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

'*"
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 743/2014
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného
31.03.2014

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 33. MZ
s ch v a ľuj e
program zasadnutia 33. MZ bez zmien:

V Zlatých Moravciach,

dňa

31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 744/2014
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 112014 o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného
31.03.2014

dňa

prerokovalo
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 112014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane
s ch v a ľuj e
VZN mesta Zlaté Moravce č. 112014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane

V Zlatých Moravciach,

dňa

31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

p~
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 745/2014
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 31.03.2014
Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského
- prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na
Nábreží za majerom -v bode d)

zastupiteľstva

Mestské
2014

zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí konanom

dňa

31. 03.

prerokovalo
a) návrh na schválenie zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č.
733/2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to
v písmene d) predmetného uznesenia tak, že uznesenie č. 733/2014 z 32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj
schvaľovacej časti uznesenia znie:
" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku
.
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra
"C" číslo 2457/53 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste
vlastníctva č. 7859"
b) návrh na predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra "C" číslo
2457/53 o vÝmere 20m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre M~?;r. Vladimíra
Ďatku
na ktorom
má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7859
v zmysle § 9a ods. 8 písm. bJ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,

schvaľuje

a) zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č. 733/2014 z 32.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod mestských pozemkov v
k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to v písmene d) predmetného
uznesenia tak, že uznesenie č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa
20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj schvaľovacej časti uznesenia
zrne:

" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra
"C" číslo 2457/53 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste
vlastníctva č. 7859"
b) predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 parcely registra "C" číslo 2457/53
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Vladimíra Ďatku
··
na ktorom má
postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7859
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach,

dňa

31.03.2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 773/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie
z radov odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie z radov
odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku, a to na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 1.5.2014
schraľuje

s účinnosťou od 1.5.2014 na základe žiadosti odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy
a strategické plánovanie z radov odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku

V Zlatých Moravciach, dií.a 24. 04. 2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor~
mesta

"""'

~ '.A
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

/

Uznesenie č. 772/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 24.04.2014
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013
herie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 v predloženom znení

V Zlat) ch Moravciach. dií.a 24. 04. 2014
1

Ing. Peter Lednár, CSc.
pri mátor mesta ~

&~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 771/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej
administratívnej budove vo dvore Župného domu pre Zlatomoravecký vinohradnícky
spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svo.iom 34. zasadnutí MZ konaného di'la
24.04.2014
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájmu
nebytového priestoru v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu - miestnosť
č.4 o ploche 18 m 2 a podiel na spoločnom sociálnom zariadení o ploche 3 m 2 o spoločnej
ploche 21 m 2 - v budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce na parcele KN
registra „C" číslo 658/9 zapísanej v LV číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5. 953 O1 Zlaté Moravce. IČO
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1.- euro ročne a 1.euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3 rokov od 01.
05. 2014 do 30. 04. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie n~jmu podľa § 9a. ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- využitie majetku \'O vlastníctve mesta Zlaté Moravce - neudržiavaný priestor bez energií
- zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho
obyvateľov

s ch ra ľ uje
3/5 väčšinou všetk)•ch poslancov prcna1om nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu - miestnosť č.4 o ploche 18 m 2
a podiel na spoločnom sociálnom zariadení o ploche 3 1112 o spoločnej ploche 21 m 2 \' budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce na parcele KN registra „C"
číslo 658/9 zapísanej v L V číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5, 953 O1 Zlaté Moravce. IČO
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1,- euro ročne a ! ,euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3 rokov od O1.
05. 2014 do 30. 04. 2017.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a. ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - neudržiavaný priestor bez energií
- zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho
obyvateľov

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

prllna~5;/L:;

~~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 770/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba súpisné číslo
č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2
písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014

prerokovalo
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
Mesta Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti
nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460
(orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a
pozemky parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1
o výmere 1334 m1 ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza
spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely
KN registra „C" číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m1 nachádzajúcich sa na
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
~ stavba súpisné
č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
~ parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
~ parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

_schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
schválenie zámeru previesť nehnutel'nosti nachádzajúce sa na
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemky parcelu KN
registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m 1 ,druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku
parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a
zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely KN registra „C" číslo
1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m1 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45
v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
~ stavba súpisné
č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
~ parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
~ parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m 1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
vymenováva
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej
činnosti,
obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
- zabezpečiť v termíne do 28.04.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.05.2013 podľa
schválených súťažných podmienok

komisii pre posúdenie

súťažných

návrhov

uplatniť

pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 769/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného
24.04.2014

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo
dňa 21. 11. 2012, predmetom ktorého je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako budúceho
povinného uzavrieť s budúcim oprávneným ZSE Distribúcia, a.s. zmluvu o zriadení
vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) pozemku parcely KN registra „E" číslo 570119 (druh pozemku: ostatné plochy, celková
výmera: 1608 m 2 ) a na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) pozemku parcely KN registra „E" číslo 2322/1 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera:
6778 m 2), ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom),
pričom ide o vecné bremeno zriadené bezodplatne spočívajúce v povinnosti Mesta
Zlaté Moravce ako vlastníka zaťažených nehnuteľností a budúceho povinného strpieť
na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)
uz1vanie, prevádzkovanie,
údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a
zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane
činnosti uvedených v bode a) a b);

schvaľuje

návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11.
2012, predmetom ktorého je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako budúceho povinného
uzavrieť s budúcim oprávneným ZSE Distribúcia, a.s. sídlo: Čulenova č. 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 zmluvu o zriadení vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E" číslo
5701/9 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 1608 m2 ) a na časť nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E" číslo
2322/1 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 6778 m 2 ), ktoré sa nachádzajú v k. ú.
Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom), pričom ide o vecné bremeno zriadené
bezodplatne spočívajúce v povinnosti Mesta Zlaté Moravce ako vlastníka zat'ažených
nehnuteľností a budúceho povinného strpiet' na časti zaťažených nehnuteľností v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení;
b)
uz1vanie, prevádzkovanie,
údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a
zariadení a ich odstránenie;

c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane
činnosti uvedených v bode a) a b);
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11. 2012
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
splnom o c n uje
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11. 2012 podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 768/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokovalo
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6,
a k cep t uje
stanovisko Okresného úradu v Nitre. k návrhu úzenmoplánovacej dokumentácie.
č. OU-NR-OVBPl-2014/021676-02 zo d1'ía 31.03.2014
s ch 1' a /' uj e
.,Územný plán mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6"
uznáš a s a
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 3/2014 z 24.04.2014. ktorým
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6.

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor me~a ~

&r_::---

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 767/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokora!o
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebn)rmi odpadmi,
S ch \' lf f' II j ť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mest~ /)/' /

&~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 766/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dúa 24.04.2014
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013
a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa
24.04.2014
prerokovalo
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daúových a nedaúových príjmov za roky 2010-2013
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013
berie na vedomie
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daúových a nedaúových príjmov za roky 2010-2013
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013
V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor me~ ~

&v~IAMgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 765/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prcrokora!v
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
berie na vedomie
plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške l.615,00 €' mesačne
s účinnosťou od l.1.2014.

V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Ň/
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 764/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného
24.04.2014

dňa

prerokovalo
plat primátora Mesta Zlaté Moravce
h e r i e n a " e do 111 i e
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo
y)·ške 2.53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
y súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po zaokrúhlení vo výške 2.085.00 €
s účinnosťou od 1.1.2014.

V Zlat)'ch Moravciach. d11a 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta
V"

~_Ľ~~==
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 763/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného

dňa

24.04.2014

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,eur
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur
a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 3 211,87 eur vedených voči dlžníkovi
Daneco, s.r.o., Dlhá 11 O, Sľažany, IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 - 201 O z titulu
neuhradených faktúr za nájomné z nebytových priestorov v zmysle nájomnej zmluvy č.
612006
schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania nedaúových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur a ich
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 3 211,87 eur vedených voči dlžníkovi
Daneco, s.r.o., Dlhá 11 O, Sľažany, IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 - 201 O z titulu
neuhradených faktúr za nájomné z nebytových priestorov v zmysle nájomnej zmluvy č.
612006

V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&;v~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 762/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa
24.04.2014
prerokovalo
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Zlaté Moravce k 31. 12. 2013
herie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Zlaté Moravce k 31. 12. 2013.

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.

pr~;:;~/
~7
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 761/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 112014 na
základe účelového určenia finančn)1 ch prostriedkov
herie na \'edomie
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 112014 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

!:H~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
t/

L;:;
/

&~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 760/201-:i
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dúa 24.04.2014
Návrh na schválenie Dodatku č. 4, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 4/2011
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014

prerokovalo

návrh Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopÍúa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
s ch ,. a ľ uje
Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopÍi'la VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

ng. Peter Lednár, CSc.

pr;o~L

~o

Sira

prednosta Ms Ú

'i

Uznesenie č. 759/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na
dofinancoYanie Zariadenia opatľOvateľskej služby
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokul'ulo
informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na
dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
herie na vedomie
informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby
schvaľuje

dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby zmenou rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlat}·ch Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár. CSc.

pri:i5~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 758/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného
24.04.2014

dňa

prc!roko\'alo

nánh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením
ch vaľ uje
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprá\'y a o zmene a doplnení niektorých zákonov \' znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

.1

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta

&~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 757/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 24.04.2014

Dodatok č. 2 k Všeobecne zavaznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
náHh Dodatku č. 2 k Všeobecne zavaznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy. dieťa materskej školy
a školsk)'ch zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
s ch v u ľ uj e
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1112013 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 ,. predloženom znení

V Zlatých Moravciach. dií.a 24. 04. 2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~,,??~

·r

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 756/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
Návrh na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú nemocnicu prof
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce o 150.000 eur na rok 2014

11klad á
riaditeľom

mestských podnikov predložiť návrh finančnej komisii na zmzenie príspevkov
mestských podnikov z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 v celkovej sume 150 OOO EUR.
ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú
nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce . Termín do 15. mája 2014.

V Zlatých Moravciach, dií.a 24. 04. 2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
/
primátor mesta,

/

~~

M~~a
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 755/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Ponuka strategického investora na spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014

prerokovalo
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s .. so sídlom Digital park II, Einsteinova 25. 851 O1
Bratislava o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca.
DrSc .. Zlaté Moravce
hcric na vedomie
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s. o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc .. Zlaté Moravce
po ver uje
povereného riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc .. Zlaté Moravce
JUDr. Ing. Martina Cimráka poskytnúť súčinnosť medzi vedením mesta a poslancami
Mestského zastupiteľstva so spoločnosťou Svet zdravia a. s. pri skúmaní možnosti spolupráce
s uvedenou spoločnosťou a pripravovať pracovné stretnutia v tejto veci.
V Zlatých Moravciach.

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter ednár, CSc.
primátor mesta
/
/

&r-=--

v~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 754/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa
24.04.2014
prerokovalo
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebitefným majetkom Mestskej nemocnice Prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
berie na vedomie
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocmce Prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce.

V Zlat) ch Moravciach, dií.a 24. 04. 2014
1

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

v~

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 753/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých
Moravciach za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých
Moravciach za rok 2013
prerokovalo
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k31.12.2013
herie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých
Moravciach za rok 2013
herie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~L~
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 752/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného di1a
24.04.2014
prerokovalo
SpráYu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlat)·ch Moravciach za
rok 2013
prerokovalo
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013
herie na vedomie
SpráYu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za
rok 2013
berie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach. di1a 24. 04. 2014

I~c
primátor mesta

&l</
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 751/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dll.a
24.04.2014

prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok
2013

prerokovalo
Správu o v)·sledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k31.12.2013
herie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok
2013
herie nu redomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

24. 04. 2014

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&~L;

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 750/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 24.04.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a
24.04.2014
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za
rok 2013
prerokovalo
Správu o výsledku inventarizácie majetku. záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k31.12.2013
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za
rok 2013
herie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k31.l2.2013
V Zlat)'ch Moravciach. dií.a 24. 04. 2014

primátor mesta

A"'
•yp
v Ľ
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 749/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného
24.04.2014

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 33. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 33. MZ bezo zmien.

V Zlatých Moravciach, di'la 24.04.2014

In . Peter Lednár, CSc.
primátor mesta /
_.,,,,..

~

dt_L-P--~
y

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 748/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného
24.04.2014

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ľudovíta Chládeka
za členov: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka ap. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

24.04.2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 747/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu ap. poslanca Ladislava Boršča

V Zlatých Moravciach.

dňa

24.04.2014

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~1L5

rv

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 746/2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa
24.04.2014
prerokoralo
určenie zapisovateľky a
herie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 34. zasadnutí MZ konaného
dt1a 24.04.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

24.04.2014

ng. Peter Lednár. CSc.
primátor mesta

~µL-:;
Y'

y

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 774/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 35. zasadnutí MZ konaného
dňa 25.06.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 775/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka ap. poslanca Ľudovíta Chládeka

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

~E.STo

25.06.2014

\;jjJ
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Jng. Peter Lednár, CSc.
, ~e;Y
primátor mesta

MO~~ .

~~ / /,ťĽ

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

776/2014

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35 . zasadnutí MZ konaného
25.06.2014
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu
za členov: p. poslanca Jozefa Tonkoviča ap. poslankyňu Eriku Babockú

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

25.06.2014
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)~:dnár,
CSc.
pnmator mesta' L : ;

~v/
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~Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 777/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 35. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 35. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 10 - Informácia o jednostrannom započítaní
vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22,
Zlaté Moravce
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 11 - Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR
mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2014 pre Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce,
a prevzatie kľúčov od budovy
- Návrh poslanca Chládeka na zaradenie bodu vystúpenia občanov ako bod č. 1O

V Zlatých Moravciach,

dňa

25 .06.2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 778/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl.
Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580 Občianskeho
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu
berie na vedomie
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa§ 580 Občianskeho
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

25. 06. 2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa§ 13 ods.
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 778/2014 zo dňa 25.06.2014
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.6.2014

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je pre Mesto

Mestské zastupiteľstvo zobralo predmetným uznesením na vedomie informáciu
o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté Moravce
a neziskovou organizáciou Stella DSS, ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580
Občianskeho zákonníka vo výške 16.596,95 eur.
Podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatný je právny
úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom.
Nezisková organizácia Stella DSS písomne oznámila Mestu Zlaté Moravce, že si
započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60.000,- eur z titulu náhrady škody.
Avšak táto pohľadávka nie je nijako zdokladovaná, nie je preukázaná, nie je platná ani
splatná. Ide o ničím nepodložené číslo. Taktiež Stella DSS nepreukázala žiadny vznik škody
na svojom majetku. Mám za to, že Stella DSS nemá voči Mestu Zlaté Moravce žiadnu
pohľadávku. Keďže predmetom započítania musí byť iba pohľadávka spôsobilá na
započítanie, a neexistujúca pohľadávka predmetom započítania byť nemôže, potom celé
započítanie pohľadávok je v rozpore so zákonom a teda k nemu ani nedošlo.
Uznesenie zastupiteľstva o tom, že berie na vedomie informáciu o jednostrannom
započítaní pohľadávok, vytvára dojem ajednoznačne uvádza do omylu, že toto započítanie
existuje, že jeho existenciu berie zastupiteľstvo na vedomie a že je v súlade s príslušnými
právnymi predpismi. Napriek opakovanému upozorneniu právnika na rokovaní mestského
zastupiteľstva o neplatnosti a nezákonnosti takéhoto započítania, bola informácia o takomto
započítaní zo bratá poslancami na vedomie.
Navyše takýmto započítaním by Mesto prišlo o pohľadávku vo výške 16.596,95 eur,
ktorú má voči DSS Stella pre nezaplatené nájomné, čo považujem pre mesto za zjavne
nevýhodné.
Vzhľadom

na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.
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Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Bankové spojenie:
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

Uznesenie č. 779/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella
DSS n.o. ul. Bernolákova 22, Zl. Moravce
schvaľuje

zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella DSS n.o. ul.
Bernolákova 22, Zl. Moravce
ukladá
Mestu Zlaté Moravce protokolárne odovzdať budovu na ul. Bernolákovej 22, Zlaté Moravce
spoločnosti Stella DSS n.o. do 01.07.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Mesto Zlaté Moravce

'

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa§ 13 ods.
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 779/2014 zo dňa 25.06.2014
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.6.2014

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.
zastupiteľstvo

schválilo predmetným uznesením zníženie nájomného na 1,EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre neziskovú organizáciu Stella DSS, ul.
Bernolákova 22, Zlaté Moravce a uložilo Mestu protokolárne odovzdať budovu na ul.
Bernolákova 22 tejto organizácii.
Podľa§ 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obce sú povinné svoj majetok zveľaďovat; chrániť a zhodnocovat'. So svojím majetkom má
obec nakladať hospodárne, účelne a efektívne.
Pri prenechávaní majetku mesta do užívania sa symbolické nájomné je zaužívané a aj
zo zásad Hospodárenia s majetkom mesta je možné vyvodiť, že symbolické nájomné je
schvaľované tým subjektom, ktorých činnosť má pre mesto Zlaté Moravce a jeho obyvateľov
mimoriadny význam.
Avšak nezisková organizácia Stella DSS doposiaľ nevyvíja žiadnu verejnoprospešnú
činnosť. Predmetnú budovu bývalého MsNV na Bernolákovej ulici 22 má organizácia
v nájme od 01.01.2010 a do dnešného dňa tento subjekt nezískal ani financie potrebné najej
prerobenie pre účely poskytovania sociálnych služieb. Je reálna obava, že tieto financie ani
nikdy nezíska. Navyše do dnešného dňa táto organizácia neuhradila mestu ani zmluvne
dohodnuté nájomné vo výške 16.596,95 eur.
Schválenie symbolického nájomného pre subjekt, ktorý má voči mestu záväzky po
lehote splatnosti a ktorý nemá reálne šance na poskytovanie verejnoprospešných služieb,
považujem za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a za mimoriadne neefektívne.
V tomto sa stotožňujem aj so stanoviskom komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy
mestského majetku, cestového ruchu a regionálneho rozvoja, ktorá navrhovala nájomné vo
výške 1,- euro mesačne schváliť iba za podmienky uhradenia dlhu na nájomnom zo výške
16.596,95 eur a to len počas obdobia rekonštrukcie predmetnej budovy za podmienky ak DSS
Stella získa financie najej rekonštrukciu z eurofondov.
Preto mám za to, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom a
je pre mesto zjavne nevýhodné.
Mestské

Vzhľadom na uvedené, keďže existu'ú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavuje .· . ~ E. ST o

~~-é~
Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta
Tel.: +4213769 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

Uznesenie č. 780/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Mestská nemocmca
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
ber ie na vedomie
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 s výhradami
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 463,35 € bude použitý na úhradu
straty v hlavnej činnosti.
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
545. 982, 72€ bude vysporiadaná nasledovne:
;,, zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 463,35 €
> zostatok vo výške 545.519,37€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok
hospodárenia

ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): do 30.9.2014
K:MsZ
V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 78112014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
berie na vedomie
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté
Moravce za rok 2013 s výhradami
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne:
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -31.697 ,25€
bude vysporiadaná nasledovne:
~ z rezervného fondu vo výške 18.425,63€,
>- zostatok vo výške 13.271,62€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok
hospodárenia.
ukladá
štatutárovi organizácie odstrániť nedostatky v účtovníctve a v evidencii majetku v zmysle
zistení auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie
T (termín kontroly): do 30.9.2014
K: informáciu o splnení predložiť MsZ

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 782/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m. p. za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik za rok 2013
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Službyte Zlaté Moravce, mestský podnik
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
berie na vedomie
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v mestskom podniku Službyt Zlaté Moravce
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Službyt
Zlaté Moravce, mestský podnik
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
za rok 2013 s výhradami
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.955,42€ bude použitý
nasledovne:
b) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 379,13€
c) prídel do rezervného fondu vo výške 4.576,29€
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 379,13€
bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): do 30.9.2014
K:MsZ
V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 783/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25 .06.2014
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p.
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
berie na vedomie
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p.
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Technické
služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
za rok 2013 s výhradami
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Technické
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 132.886,70 € bude použitý
nasledovne:
'r na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 19.349,00€
~ prídel do rezervného fondu vo výške 113.537,70€
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým Je strata vo výške
19.349,00€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.

ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): do 30.9.2014
K:MsZ
V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta / /
~
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 784/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
berie na vedomie
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,

mestský podnik za rok 2013 s výhradami
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 21 .524,66 € bude použitý
nasledovne:
'r na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18. 716,52€
r prídel do rezervného fondu vo výške 2.808,14€
a.
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
18.716,52€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
ukladá
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora
T (termín kontroly): do 30.9.2014
K: MsZ

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta , / ,,.,.,

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 785/20 14
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014
prerokovalo
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2013
d) návrh na prídel do I>ezervného fondu mesta
e) návrh na prídel do Učelového fondu mesta
berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2013

dňa

schvaľuje

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 bez výhrad
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 104.963,87 €
c) prídel do Účelového fondu mesta (získaný z poplatku za uloženie odpadu) vo výške
106.099,04 €

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~:;

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 786/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25 .06.2014
prerokovalo
a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
schvaľuje

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

~-?c'~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta . / /

~

~
;/

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 787/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25 .06.2014
prerokovalo
a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce
b) návrh na použitie rezervného fondu mesta
berie na vedomie
informáciu o plnení Uznesenia MsZ č. 756/2014 zo dňa 24.4.2014
schvaľuje

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 100.000 eur na úhradu záväzkov po lehote
splatnosti viac ako 60 dní pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté
Moravce
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

I
(

~a=-c,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
p/

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 788/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ
č. 756/2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej orgamzac1e Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ č.
756/2014
schvaľuje

a) zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce s účelovým určením na financovanie úhrady
záväzkov po lehote splatnosti
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

~

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mest~
a
1/

/

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 789/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.
9/2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014
schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

. ~//L-;;_

~-

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 790/2014
z 35 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014
prerokovalo
návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR

dňa

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 32.033,50 €
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014 /

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
,,,_/

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

791/2014

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na prevzatie kontokorentného úveru

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) návrh na prevzatie kontokorentného úveru
b) návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 170.000 Eur na vyrovnanie
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
c) návrh na zabezpečenie úveru
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prevzatiu kontokorentného úveru vo výške
170.000Eur
schvaľuje

a) prijatie kontokorentného úveru formou debetného limitu na bežnom účte vo výške
170.000 Eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu v zmysle predloženej indikatívnej ponuky
b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta~
(/
_,,.,.--

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 792/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Informácia o zmene

rozpočtu

účelového určenia finančných

Mesta na rok 2014
prostriedkov

Rozpočtovým

opatrením

č.

6/2014 na základe

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.2014

ng. Peter Lednár, CSc.
primátor,....mest~

~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 793/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného

dňa

25.06.2014

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO Eur
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur ajej
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur vedenej voči dlžníkovi Službyt
Zlaté Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343,
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej
ulici v Zlatých Moravciach.
schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur ajej odpísanie
z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur, vedenej voči dlžníkovi Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343,
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej
ulici v Zlatých Moravciach.

w. t.Sľo

V Zlatých Moravciach, di1.a 25.06.2014
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 794/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
zveruje
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO:
587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 07. 2014:
Šmykom riadený nakladač Bobcat, model S530, s lopatou bez zubov š = 1730 mm, výrobné
číslo: VIN: AZN711973, č. motora 7DW5322 s:
obstarávacou cenou 47 700,00 eur,
oprávkami k 30. 06. 2014 vo výške 1 989,00 eur
zostatkovou cenou k 30. 06. 2014 vo výške 45 711,00 eur
\-i'l 'é.Sľo

V Zlatých Moravciach 25.06.2014
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ng. Peter Lednár, CSc.
primátor ::iesta
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"''tt rviori.ti' 7

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 795/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

Návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ
2014 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov
v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov
na realizáciu projektu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne
Mesta Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu
projektu.
schvaľuje

spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014 o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté
Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu.

V Zlatých Moravciach,

dňa

25. 06. 2014

Uznesenie č. 796/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Informácia o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 a návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
1/ Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
21 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014
berie na vedomie
Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
schvaľuje

návrh Plánu kontrolnej

činnosti

hlavného kontrolóra na rok 2014

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014
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Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor~~~: / ~

&~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

797/2014

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za
majerom pre: MUDr. Miroslava Jelínka a spol. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na
Nábreží za majerom pre
a) MUDr. Miroslava Jelínka
a manž. M!!r. Gabrielu
Jelínkovú
o
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/67 o výmere 6 m 2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce
v LV č. 5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich
liste vlastníctva č. 7474
b) Tibora Biringera
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/61 o výmere 20
m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté
Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 zapísanú v celosti
v jeho liste vlastníctva č. 7864.
c) Mgr. Helenu Môcikovú
Moravce o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/56
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2708 zapísanú v
celosti v jej liste vlastníctva č. 4249.
d) Ivana Solčianskeho
Moravce o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 2457/57
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866.
e) Karola Vaškovitsa
a manž. Editu Vaškovitsovú rod.
o odpredaj pozemku v k. ú.
Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/58 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom
majú postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868,
f) Jaroslavu Palovčíkovú
a manž. Radoslava Palovčíka
o odpredaj
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/59 o výmere 20 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č.
5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste
vlastníctva č . 7869,
g) Ivana Solčianskeho
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/60
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866,
h) Štefana Mazanku
a manž. Emíliu Mazankovú rod.
o odpredaj pozemku v k. ú.

i)

j)

Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 2457/61 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom
majú postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865,
Karola Szántó
a manž. Helena Szántovú
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté
Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /62 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom
majú postavenú garáž súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759,
Jaroslava Sekretára
a manž. Zdenku Sekretárovú rod.
o odpredaj pozemku
v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/62 o výmere 18 m 2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č.
7867,

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti),
pre rokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

schvaľuje

prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre
a) MUDr. Miroslava Jelínka
a manž. Mgr. Gabrielu
Jelínkovú
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/67 o výmere 6 m 2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce
v LV č. 5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich
liste vlastníctva č. 7474,
b) Tibora Biringera
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 1960/61 o výmere 20 m 2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce
v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 zapísanú v celosti v jeho
liste vlastníctva č . 7864,
c) Mgr. Helenu Môcikovú
Moravce odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/56
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2708 zapísanú v
celosti v jej liste vlastníctva č. 4249,
d) Ivana Solčianskeho
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/57
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866,
e) Karola Vaškovitsa
a manž. Editu Vaškovitsovú rod.
odpredaj pozemku v k. ú.
2
Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /58 o výmere 20 m druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č . 5417, na ktorom
majú postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868,

f)

Jaroslavu

Palovčíkovú

a manž. Radoslava

Palovčíka

odpredaj
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /59 o výmere 20 m 2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č.
5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste
vlastníctva č. 7869,
g) Ivana Solčianskeho
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /60
o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866,
h) Štefana Mazanku
a manž. Emíliu Mazankovú rod.
odpredaj pozemku v k. ú.
Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/61 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom
majú postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865.
i) Karola Szántó
a manž. Helena Szántovú
_
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce
parcely registra „C" číslo 2457/62 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú
postavenú garáž súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759,
j) Jaroslava Sekretára
a manž. Zdenku Sekretárovú rod.
odpredaj pozemku v k.
ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/62 o výmere 18 m 2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č.
7867,

a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m 2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami
garáží vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti),
schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,

V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 2014

~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 798/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku
parcely KN registra „E" číslo 1797 o výmere 104 m 2 v k. ú. Zlaté Moravce (podiel Yzina),

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku
parcely KN registra „E" číslo 1797 o výmere 104 m 2 , v kultúre orná pôda,
v spoluvlastníckom podiele Yz-ina zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č.
5737, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa znaleckého posudku číslo 31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu 13,- eur
za 1 m 2 , pre JUDr. Františka Filipa
Moravce,
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
schvaľuje

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku parcely KN registra „E"
číslo 1797 o výmere 104 m 2 , v kultúre orná pôda, v spoluvlastníckom podiele Yz-ina
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737, priamym predajom najmenej za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku číslo
31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu 13,- eur za 1 m 2 , pre JUDr. Františka Filipa rod.
podľa§ 9a
ods. 1 písm. c) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014

ng. Peter Lednár, CSc.

pri~::?;L-;
~v
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

799/2014

z 35 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce časť

parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 40 m 2 , pre Ivana Solčianskeho z

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 13 8/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014

prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (L V č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra „C" číslo parcely 1100/100

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m2, podľa priloženej
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 40 m 2 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach
pred stavbami a pozemkami žiadateľa,
?
pre Ivana Solčianskeho

,,_
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
r
za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický
plán
'r
za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2 •
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento
pozemok vydláždil na vlastné náklady aje to pozemok mimo verejného chodníka,
- pozemok malej výmery.

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
schvaľuje

spôsob prevodu

nehnuteľného

majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV

č.

3453) -

časti

pozemku parcely KN registra „C" číslo parcely 1100/100 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m2, podľa priloženej situácie sa jedná
o pozemok o výmere cca 40 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach pred stavbami a
pozemkami žiadateľa,
?
pre Ivana Solčianskeho

r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
,,_
za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický
plán
'r
za kúpnopredajnú cenu 50,- €/m 2 •

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento
pozemok vydláždil na vlastné náklady aje to pozemok mimo verejného chodníka,
- pozemok malej výmery.
schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 _____
W\E.STo

c22~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

pri:

or ~est~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 800/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce časť parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m 2 a parcelu registra „C" číslo
1100/101 o výmere 103 m 2 pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra „C" číslo 1100/100 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m 2 , podľa priloženej
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 20 m 2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach medzi budovami žiadateľov a pozemku parcely
KN registra „C" číslo 1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103 m2,
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za
budovami žiadateľov,
,r
pre Ivana Solčianskeho
a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom štefánikova 54, 949
01 Nitra, IČO: 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom alebo
členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna Yi-ina
,r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
',r
za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely
registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m 2 geometrický plán
'.r
za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2 •
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať,
- pozemky malej výmery.

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
schvaľuje

spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) časti pozemku parcely KN registra „C" číslo 1100/100 druh pozemku zastavané plochy

a nádvoria o celkovej výmere 383 m2 , podľa priloženej situácie sa jedná o pozemok
o výmere cca 20 m 2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých
Moravciach medzi budovami žiadateľov a pozemku parcely KN registra „C" číslo
1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103 m 2 , ktorý sa nachádza v k.
ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za budovami žiadateľov,
'r
pre Ivana Solčianskeho
a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom Štefánikova 54, 949
01 Nitra, IČO. 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom alebo
členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna 7'2-ina
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
> za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely
registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m 2 geometrický plán
>za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2•
„

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať,
- pozemky malej výmery.
schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

.----

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014
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·Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
/

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 801/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - časť parcely registra „Ev" číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m 2 , pre
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., ICO: 36 518 212, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení
neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014

dňa

prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 - časť
parcely registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre
~oločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konat~ľom spoločnosti
Ing. Jánom
Strbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 36 518 212, (zaregistrovanú
v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom
areáli Školského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou
odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom
Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014:
diel č. 2 o výmere 643 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 3 o výmere 472 m 2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m 2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 5 o výmere 82 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 6 o výmere 847 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 8 o výmere 16 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m 2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 10 o výmere 7 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,- €/m 2 (čo pri celkovej výmere 6075 m 2 predstavuje sumu
42.525,-€).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:

- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.
prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
schvaľuje

spôsob prevodu pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 5417 - časť parcely registra „E" číslo 557 4, druh pozemku: orná pôda;
celková výmera: 7273 m 2 podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou
kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce
katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne:
diel č. 2 o výmere 643 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 3 o výmere 472 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/25 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 5 o výmere 82 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 6 o výmere 847 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 8 o výmere 16 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 10 o výmere 7 m2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,- €/m 2 (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu
42.525,-€)

)..- pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing.
Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212,
(zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N)
}>

z dôvodu hodného osobitného

zreteľa podľa

§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

č.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2 ~~
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 802/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce časť parcely registra „E" číslo 5634 o výmere cca 65 m 2 , pre Milana Nému a manž.
Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného
25.06.2014

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (L V č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m2, podľa priloženej situácie o výmere
cca 65 m 2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na
Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
;r
pre Milana Nému
a manž. Emíliu Némovú rod.
'
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
';r
za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný pozemok
geometrický plán
~
za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2•
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,
- pozemok malej výmery.

žiadateľov, pričom

sa

súčasne

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
schvaľuje

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné plochy
o celkovej výmere 3795 m2, podľa priloženej situácie o výmere cca 65 m 2 druh pozemku
ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých
Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
r
pre Milana Nému
a manž. Emíliu Némovú rod.

r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

č.

'r
za podmienky, že žiadatelia si dajú
geometrický plán
).>
za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m 2 •

vypracovať

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,
- pozemok malej výmery.

na predmetný pozemok

žiadateľov, pričom

sa

súčasne

schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

---

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014

~ E.STo
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 803/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014

Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garazou na
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre: Máriu Hudecovú
do jej výlučného
vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 3453, parcelu
registra „C" číslo 1100/187 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na
ktorom má menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2658 zapísanú v celosti v jej liste
vlastníctva č. 7875, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou
garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
schvaľuje

prevod nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV
č. 3453 - pozemku parcely registra „C" číslo 1100/187 o výmere 20 m 2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v lokalite na Hviezdoslavovej ulici v
Zlatých Moravciach, na ktorom sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2658
zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľky č. 7875 - pre: Máriu Hudecovú rod.
a to
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, za cenu 8,30 €/m 2 (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,
schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne
na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd,

použiť

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach

dňa

zabezpečiť

uzatvorenie

25. 06. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

ti?~
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 804/2014
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba súpisné číslo
č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2
písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
Mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti
nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460
(orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a
pozemky parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1
o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza
spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) na schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely
KN registra „C" číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m 2 nachádzajúcich sa na
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté
Moravce na L V č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
•

a

schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemky parcelu KN
registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku
parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a
zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely KN registra „C" číslo
1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m 2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45
v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcela KN registra „C'' číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
• parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m 2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej
činnosti ,
obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
• zabezpečiť v termíne do 07.07.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do O1.08.2013 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie
•
•

súťažných

návrhov

uplatniť

pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
yereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.20 ~
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 805/2014
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2014
Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa
25.06.2014
prerokovalo
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana Križanová.
berie na vedomie
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana Križanová.
V Zlatých Moravciach,

dňa

25. 06. 2014

/~~~
} ~;nár, CSc.
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Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 806/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 36. zasadnutí MZ konaného
dňa 14.08.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

14.08.2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~//'i
v::

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 807/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08 .2014

Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného
14.08.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Lisého ap. poslanca Vladimíra Klučiara

dňa

V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~L;
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 808/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského ap. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

14.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
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Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 809/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014

prerokovalo
program zasadnutia 36. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 36. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka - návrh na zaradenie bodov: 19,20,21 pôvodného
programu ako body 10,11,12
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka - zaradenie bodu: Návrh na schválenie prevodu
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - mestského pozemku v k.ú. Zlaté
Moravce v časti pozemku parcely KN registra „E" parcelné číslo 5616 druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 52,17 m2 pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela registra „C" č. 1918/2
na Hviezdoslavovej ul. zapísanej v LV 5417 - pre manželov Ing. Máriu Kesegovú a Ing.
Júliusa Kesega ako bod 18

V Zlatých Moravciach,

dňa

14.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

pd5;/~
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 810/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl.
Moravciach dňa 25.06.2014
schva ľuje

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. Moravciach
dňa 25.06.2014
V Zlatých Moravciach,

dňa

14. 08. 2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 811/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl.
Moravciach dňa 25.06.2014
schvaľuje

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského
dňa 25.06.2014
V Zlatých Moravciach,

dňa

zastupiteľstva

v Zl. Moravciach

14. 08. 2014

\
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Msú

Uznesenie č. 812/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008,
medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, ktoré
tvorí prílohu k uzneseniu
schvaľuje

Dohodu o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č . P-53/13778/2008, medzi Mestom Zlaté
Moravce a STELLA n.o ., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, v nasledovnom znení:
Dohoda o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009
Uzavretej podľa zákona č . 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov uzavretej medzi:
Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Ulica 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc.
IČO: 308 676
(ďalej ako „prenajímate!"')
Nájomca:
STELLA Domov sociálnych služieb, n.o.
Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Mgr. Marta Džmurová
IČO : 45 731 888
(ďalej ako „nájomca")
1. Dňa 27.11 .2009 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená Nájomná zmluva
č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej neskorších dodatkov.
2. Dňa 01.07.2014 bola nájomcovi doručená Výpoveď č. 17153/2014 zo dňa 13.06.2014
Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov z dôvodu
omeškania s platením úhrad za nájom, na základe ktorej sa nájom predmetných
nebytových priestorov končí uplynutím výpovednej lehoty, t.j. dňom 31.08.2014.
3. Nájomca si svoj dlh voči prenajímateľovi vyrovnal jednostranným započítaním
vzájomných pohľadávok medzi mesto Zlaté Moravce a neziskovou organizáciu
STELLA DSS, ulica Bernolákova 22 Zlaté Moravce podľa§ 580 Občianskeho
zákonníka vo výške 16 596,95 eur. Znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl,
august a september vo výške 1 euro mesačne dňa 15.07.2014.
4. Zmluvné strany podpisom tejto Dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím
Výpovede bližšie špecifikovanej v bode 2 tejto Dohody a zároveň považujú podpisom
tejto Dohody túto Výpoveď za navzájom neúčinnú.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §
47a Občianskeho zákonníka.
6. Dohoda je vyhotovená v 4 originálnych rovnopisoch, dva pre prenajímateľa a dva pre
nájomcu.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani na
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpisujú.
8. Nezisková organizácia STELLA DSS, n.o. sa zaväzuje, že v prípade ak nezíska
eurofondy do 30.06. 2015 budovu vráti Mestu Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach,

dňa

prenajímateľ

V Zlatých Moravciach, dňa
nájomca
zastúpený:
Mgr. Marta Džmurová
štatutár STELLA DSS n.o.

zastúpený:
Ing. Peter Lednár
primátor mesta

ukladá
právnemu oddeleniu mesta zabezpečiť uzatvorenie Dohody podľa
uznesenia do 15.08.2014. ·
Zodpovedná: JUDr. Mária V ozárová

schvaľovacej časti

Termín: 15.08.2014

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede
z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 je záväzok nájomcu po získaní Eurofondov
zrekonštruovať predmet nájmu na vlastné náklady, pričom zrekonštruovaním budovy na
náklady nájomcu dôjde k znehodnoteniu a zveľadeniu mestského majetku. Okrem toho
mesto bude mať od 01. 07.2016 príjem z nájmu v plnej výške t.j. 1 106,46 eur mesačne.
Súčasne dlhodobým prevádzkovaním domova sociálnych služieb v predmete nájmu dôjde
k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných pre občanov nášho mesta aj okresu, na
čom má mať mesto záujem.

V Zlatých Moravciach,

dňa

14. 08. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods.
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 812/2014 zo dňa 14.08.2014
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 812/2014 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.8.2014

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je pre Mesto

Mestské zastupiteľstvo schválilo predmetným uznesením Dohodu o späťvzatí
výpovede z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a neziskovou
organizáciou Stella DSS, ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce. Obsahom dohody má byt'
v zmysle uznesenia okrem iného:
1.
Konštatovanie, že nájomca (t.j. Stella DSS n.o.) si svoj dlh voči
prenajímateľovi (Mestu Zlaté Moravce) vyrovnal jednostranným započítaním vzájomných
pohľadávok vo výške 16.596,95 eur
2.
Konštatovanie, že znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august
a september vo výške 1,- eur mesačne dňa 15.07.2014
3.
Súhlas so späťvzatím výpovede prenajímateľa zo dňa 13.6.2014 doručenej
nájomcovi dňa 1.7.2014.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obce sú povinné svoj majetok zveľaďovat; chrániť a zhodnocovat'. So svojím majetkom má
obec nakladať hospodárne, účelne a efektívne.
Podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatný je právny
úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom.
Nezisková organizácia Stella DSS písomne dňa 24.6.2014 oznámila Mestu Zlaté
Moravce, že si započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60.000,- eur z titulu
náhrady škody. Dňa 7.8.2014 Stella DSS doručila k tomuto započítaniu prílohu, v ktorej
bola uvedená suma započítania 50.8683,20 eur, teda suma nekorešpondujúca so samotným
započítaním, ku ktorému má príloha prislúchať. Primátor mesta trvá na tom, že organizácii
Stella DSS nevznikla žiadna pohľadávka, nakoľko pohľadávka nie je adekvátne
zdokladovaná, nie je preukázaná, nie je platná ani splatná a ani nie je vedená v účtovníctve.
Taktiež Stella DSS nepreukázala žiadny vznik škody na svojom majetku. Keďže predmetom
započítania musí byť iba pohľadávka spôsobilá na započítanie, a neexistujúca pohľadávka
predmetom započítania byt' nemôže, potom celé započítanie pohľadávok je v rozpore so
zákonom. K započítaniu nedošlo a teda ani nie je možné uzatvoriť dohodu, v ktorej bude
konštatovanie, že Stella DSS si svoj dlh na voči Mestu vyrovnala jednostranným započítaním
pohľadávok.

Navyše takýmto započítaním by Mesto prišlo o pohľadávku vo výške 16.596,95 eur,
ktorú má voči DSS Stella pre nezaplatené nájomné, čo považujem pre mesto za zjavne
nevýhodné. Takéto započítanie je tiež v rozpore s Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
Tel.: +4213769 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@,zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

„

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Príjem z nájomného za nebytové priestory je
súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Príjmy a výdavky obce v zmysle uvedeného Opatrenia nie
je možné vzájomne započítavať.
Primátor mesta nemôže akceptovať ani dohodu, predmetom ktorej je konštatovanie, že
znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august a september vo výške 1,- eur mesačne
dňa 15.07.2014, keďže uvedené konštatovanie nie je pravdivé. Stella DSS dňa 15.7.2014
žiadne nájomné vo výške 1,- eur neuhradila.
Nezisková organizácia Stella DSS doposiaľ nevyvíja žiadnu verejnoprospešnú
činnosť. Predmetnú budovu bývalého MsNV na Bemolákovej ulici 22 má organizácia
v nájme od O1.01.2010 a do dnešného dňa tento subjekt nezískal ani financie potrebné na jej
prerobenie pre účely poskytovania sociálnych služieb. Je reálna obava, že tieto financie ani
nikdy nezíska. Navyše do dnešného dňa táto organizácia neuhradila mestu ani zmluvne
dohodnuté nájomné vo výške 16.596,95 eur.
Faktom je, že zmluvný vzťah s Mgr. Džmurovou, resp. DSS Stella, ktorý trvá viac ako
5 rokov (od júna 2009), nikam doteraz neviedol, pre Mesto ani jeho obyvateľov nepriniesol
žiaden osoh. Pre Mesto je nevýhodný aje potrebné ho ukončiť.
Preto mám za to, že uznesenie mestského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom a je
pre mesto zjavne nevýhodné.
Vzhľadom

na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

~,.«,;z;

V Zlatých Moravciach dňa 25.8.2014
~E,STo

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta
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Uznesenie č. 813/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné
obdobie 2014-2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie
2014-2018
určuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 - 2018 rozsah výkonu
funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 100%

V Zlatých Moravciach,

dňa

14. 08. 2014

~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&j!-L
Mgr. Roman Šíra
prednosta Msú

Uznesenie č. 814/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014
a určenie počtu poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014
a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch
2014-2018
s ch vaľ uje
v súlade so zákonom č. 34611990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné obvody
a počty poslancov v jednotlivých obvodoch:
I. Volebný obvod zahŕňa ulice:
Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana,
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 -22, A. Kmeťa, Janka
Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku,
Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia,
Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského,
Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska,
Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského,
Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka,
Krížna, Murgašova, C!dbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá,
Továrenská, Zelená, Zitavské nábrežie
počet volených poslancov: 6
II. Volebný obvod zahŕňa ulice:
1. mája 26-76, Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova,
Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná,
Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod
hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,
počet volených poslancov: 9
III. Volebný obvod (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice:
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova
počet volených poslancov: 1
IV. Volebný obvod (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice:
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
počet volených poslancov: 1
V Zlatých Moravciach,

dňa

14. 08. 2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 815/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom
14.08.2014
prerokovalo
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta

dňa

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 16.250 €
nasledovne:
',_ na bežné výdavky vo výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu majetku
obce - budovy na Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach v zmysle
ustanovenia§ 10 ods. 9 zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení
',_ na kapitálové výdavky vo výške 3.300 €na rekonštrukciu strechy Domu smútku budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v m. č. Chyzerovce
-,. na kapitálové výdavky vo výške 2.31 O € na rekonštrukciu chodníka a verejného
osvetlenia na Potočnej ul. v Zlatých Moravciach
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014

~
~g.
Peter Lednár, CSc.
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~Mgr. Roman Sí,ra

prednosta Ms U

Uznesenie č. 816/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Odňatie

majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prero ko valo
návrh na odňatie majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
odníma
zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015, nasledovný majetok mesta s účinnosťou
od 01. 09. 2014:
Dlhodobý hmotný majetok
c.
a) budova vedenana
Pare.
Popis
číslo

446/1

Rekreačná

chata

v . u. opamce
Súpisné Obstarávacia Oprávky
číslo
cena
k 31.8.2014
6176,79
62
3 142,93

b) pozemky vedené na LV č. 142 v k. ú. Kopanice
Pare.
Výmera
Druh pozemku
číslo
vm2
Zastavané plochy a nádvoria
446/1
91
446/2
Zastavané plochy a nádvoria
50
447/1
Záhrady
879
Spolu

Zost. cena
k 31.8.2014
3 033,86

Obstarávacia
cena

5 294,43

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods.
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 816/2014 zo dňa 14.8.2014
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 816/2014 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.8.2014

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne
nevýhodné, a to na základe nasledovného.
Predmetným uznesením Mestské zastupiteľstvo odňalo zo správy Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce majetok - rekreačnú chatu kat. úz.
Kopanice obec Hodruša - Hámre. Odňatie majetku zo správy bolo v tomto prípade
navrhované z dôvodu, že ide o nadbytočný majetok, ktorého predaj by pomohol uhradiť
potrebné investície či už Mestu Zlaté Moravce alebo samotnej Mestskej nemocnici. Nakoľko
Mestské zastupiteľstvo neschválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj tohto
majetku, odňatie jeho správy je v tomto prípade zbytočné, neúčelné a v rozpore so zásadou
hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Je tiež potrebné zdôrazniť, že
Mesto Zlaté Moravce nemá na údržbu a správu predmetnej chaty rozpočtované žiadne
prostriedky.

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2014

c2iJ~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Tel. : +421 37 69 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

Uznesenie č. 817/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa
14.08.2014
prerokovalo
a) návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Tekov
v Zlatých Moravciach
b) návrh na zabezpečenie pôžičky
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky vo výške 53 .820,00 eur
z Audiovizuálneho fondu
s ch vaľ uj e
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu vo výške 53.820,00 eur na digitalizáciu kina
Tekov v Zlatých Moravciach
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej
predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí - digitálnej technike.
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

818/2014

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a Návrh na použitie účelového
fondu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom
14.08.2014
prerokovalo
návrh na použitie účelového fondu mesta

dňa

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 45.000 € na
kapitálové výdavky pre zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Skládka
odpadov II. etapa pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre
vydanie stavebného povolenia
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014
~"€.STO

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

d5~L::;
Mgr. Roman Šíra

prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

819/2014

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na vykonanie kontroly v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta zlaté
Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa
14.08.2014
prerokovalo
informáciu o exekučných konaniach vedených voči mestskému podniku príspevkovej
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a o stave hospodárenia v tomto podniku
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať bezodkladne v príspevkovej organizácii
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce kontrolu v rozsahu
a) Zistiť stav všetkých prebiehajúcich exekučných konaní vedených voči Záhradníckym
službám - najmä výšku a dôvod dlhu, výšku trov exekúcie, výšku prípadnej úhrady
b) Zistiť stav platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a ostatných poisťovní za rok 2013
a 2014 - najmä či a kedy boli uhrádzané odvody a v akej výške
c) Preveriť účtovanie hlavnej a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za
hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť za roky 2013 a 2014 a preveriť vykázanie
výsledku hospodárenia k 30.06.2014,
s tým, že písomnú správu o kontrolných zisteniach predloží hlavný kontrolór najneskôr na
septembrové rokovanie finančnej komisie a následne na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

?t/:4

Mgr. Roman Síra

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 820/2014
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na ukončenie 36.MsZ o 21:00 hod.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom
14.08.2014

prerokovalo
návrh na ukončenie 36.MsZ o 21 :00 hod.
schvaľuje

ukončenie

36.MsZ o 21 :00 hod.

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014

a~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&í~L-S
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie

č.

821/2014

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.08.2014
Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok:
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi"

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného
14.08.2014

dňa

prerokovalo
Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok:
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi ",

ukladá
komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok
zaradiť do programu svojho najbližšieho zasadnutia bod:
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi "

V Zlatých Moravciach,

dňa

14. 08. 2014

~,a~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

/~í~LI'

C/y

Mgr. Roman Šíra

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 822/2014
z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37. zasadnutí MZ konaného dňa
27.08 .2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 37. zasadnutí MZ konaného
dňa 27.08.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

27.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
ý

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

~

Uznesenie č. 823/2014
z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37. zasadnutí MZ konaného dňa
27.08.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča ap. poslanca Ing. Jozefa
Škvareninu

V Zlatých Moravciach,

dňa

27.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

p~sfa/
X
Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 824/2014
z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37. zasadnutí MZ konaného
27.08.2014

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Ladislava Boršča
za členov : p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú ap. poslanca Jozefa Tonkoviča

V Zlatých Moravciach,

dňa

27.08 .2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
.,/

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 825/2014
z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37. zasadnutí MZ konaného dňa
27.08.2014

prerokovalo
program zasadnutia 37 . MZ
schvaľuje

program zasadnutia 37. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh p. poslankyni PharmDr. Ivony Vicianovej zaradiť za bod č. 9 pôvodného programu
bod č. l O - „Prerokovanie výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. P - 53/13 778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov"

V Zlatých Moravciach,

dňa

27.08.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

---~~6. ~

~y

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

826/2014

z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy
53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009

č.

P-

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37. zasadnutí MZ konaného dňa
27.08.2014
prerokovalo
návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008,
medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, ktorý
tvorí prílohu k uzneseniu
s ch vaľ uje
Dohodu o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008, medzi Mestom Zlaté
Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, v nasledovnom znení:
Dohoda o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009

zavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov uzavretej medzi:
Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Ulica 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc.
IČO: 308 676
(ďalej ako „prenajímate!"')
Nájomca:
STELLA Domov sociálnych služieb, n.o.
Bernolákova 22, 953 O1 Zlaté Moravce
Zastúpený: Mgr. Marta Džmurová
IČO : 45 731 888
(ďalej ako „nájomca")
1. Dňa 27 .11 .2009 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená Nájomná zmluva
č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej neskorších dodatkov.
2. Dňa 01.07.2014 bola nájomcovi doručená Výpoveď č. 17153/2014 zo dňa 13.06.2014
Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov z dôvodu
omeškania s platením úhrad za nájom, na základe ktorej sa nájom predmetných
nebytových priestorov končí uplynutím výpovednej lehoty, t.j. dňom 31.08.2014.
3. Nájomca si svoj dlh voči prenajímateľovi vyrovnal jednostranným započítaním
vzájomných pohľadávok medzi mesto Zlaté Moravce a neziskovou organizáciu
STELLA DSS, ulica Bernolákova 22 Zlaté Moravce podľa§ 580 Občianskeho
zákonníka vo výške 16 596,95 eur. Znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl,
august a september vo výške 1 euro mesačne dňa 15.07.2014.
4. Zmluvné strany podpisom tejto Dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím
Výpovede bližšie špecifikovanej v bode 2 tejto Dohody a zároveň považujú podpisom
tejto Dohody túto Výpoveď za navzájom neúčinnú.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §
47a Občianskeho zákonníka.
6. Dohoda je vyhotovená v 4 originálnych rovnopisoch, dva pre prenajímateľa a dva pre
nájomcu.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani na
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpisujú.
8. Nezisková organizácia STELLA DSS, n.o. sa zaväzuje, že v prípade ak nezíska
eurofondy do 31.12. 2015 budovu vráti Mestu Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach,

dňa

28.08.2014

prenajímateľ

V Zlatých Moravciach,

dňa

28.08.2014

nájomca
zastúpený:
Mgr. Marta Džmurová
štatutár STELLA DSS n.o.

zastúpený:
Ing. Peter Lednár
primátor mesta

ukladá
právnemu oddeleniu mesta zabezpečiť uzatvorenie Dohody podľa
uznesenia do 28.08.2014.
Zodpovedná: JUDr. Mária V ozárová

schvaľovacej časti

Termín: 28 .08.2014

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede
z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 je záväzok nájomcu po získaní Eurofondov
zrekonštruovať predmet nájmu na vlastné náklady, pričom zrekonštruovaním budovy na
náklady nájomcu dôjde k znehodnoteniu a zveľadeniu mestského majetku. Okrem toho
mesto bude mať od 01. 07.2016 príjem z nájmu v plnej výške t.j. 1 106,46 eur mesačne .
Súčasne dlhodobým prevádzkovaním domova sociálnych služieb v predmete nájmu dôjde
k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných pre občanov nášho mesta aj okresu, na
čom má mať mesto záujem.
V Zlatých Moravciach,

dňa

27. 08 . 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods.
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 826/2014 zo dňa 27.08.2014
v zákonom stanovenej lehote, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.8.2014

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného.

súčasne

je pre Mesto

Mestské zastupiteľstvo schválilo predmetným uznesením Dohodu o späťvzatí
výpovede z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a neziskovou
organizáciou Stella DSS, ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce. Obsahom dohody má byť
v zmysle uznesenia okrem iného:
1.
Konštatovanie, že nájomca (t.j. Stella DSS n.o.) si svoj dlh voči
prenajímateľovi (Mestu Zlaté Moravce) vyrovnal jednostranným započítaním vzájomných
pohľadávok vo výške 16.596,95 eur
2.
Konštatovanie, že znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august
a september vo výške 1,- eur mesačne dňa 15.07.2014
3.
Súhlas so späťvzatím výpovede prenajímateľa zo dňa 13.6.2014 doručenej
nájomcovi dňa 1.7.2014.
Podľa§ 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obce sú povinné svoj majetok zveľaďovat: chrániť a zhodnocovat'. So svojím majetkom má
obec nakladať hospodárne, účelne a efektívne.
Podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatný je právny
úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom.
Nezisková organizácia Stella DSS písomne dňa 24.6.2014 oznámila Mestu Zlaté
Moravce, že si započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60.000,- eur z titulu
náhrady škody. Dňa 7.8.2014 Stella DSS doručila k tomuto započítaniu prílohu, v ktorej
bola uvedená suma započítania 50.8683,20 eur, teda suma nekorešpondujúca so samotným
započítaním, ku ktorému má príloha prislúchať. Primátor mesta trvá na tom, že organizácii
Stella DSS nevznikla žiadna pohľadávka, nakoľko pohľadávka nie je adekvátne
zdokladovaná, nie je preukázaná, nie je platná ani splatná a ani nie je vedená v účtovníctve.
Taktiež Stella DSS nepreukázala žiadny vznik škody na svojom majetku. Keďže predmetom
započítania musí byt' iba pohľadávka spôsobilá na započítanie, a neexistujúca pohľadávka
predmetom započítania byť nemôže, potom celé započítanie pohľadávok je v rozpore so
zákonom. K započítaniu nedošlo a teda ani nie je možné uzatvoriť dohodu, v ktorej bude
konštatovanie, že Stella DSS si svoj dlh na voči Mestu vyrovnala jednostranným započítaním
pohľadávok.

Navyše takýmto započítaním by Mesto prišlo o pohľadávku vo výške 16.596,95 eur,
ktorú má voči DSS Stella pre nezaplatené nájomné, čo považujem pre mesto za zjavne
nevýhodné. Takéto započítanie je tiež v rozpore s Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
Tel.: +421 37 69 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat0lzlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB : 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ : 2021058787

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Príjem z nájomného za nebytové priestory je
súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Príjmy a výdavky obce v zmysle uvedeného Opatrenia nie
je možné vzájomne započítavať.
Primátor mesta nemôže akceptovať ani tú časť dohody, predmetom ktorej je
konštatovanie, že znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august a september vo
výške 1,- eur mesačne dňa 15.07.2014. Výška nájomného 1,- eur mesačne nebola medzi
zmluvnými stranami dohodnutá vo forme písomného dodatku k zmluve a teda nájomca má aj
naďalej povinnosť platiť nájomné vo výške stavenej nájomnou zmluvou (t.j. 13.227,56 eur
ročne).

Nezisková organizácia Stella DSS doposiaľ nevyvíja žiadnu verejnoprospesnu
činnosť. Predmetnú budovu bývalého MsNV na Bemolákovej ulici 22 má organizácia
v nájme od 01.01.2010 a do dnešného dňa tento subjekt nezískal ani financie potrebné najej
prerobenie pre účely poskytovania sociálnych služieb. Je reálna obava, že tieto financie ani
nikdy nezíska. Navyše do dnešného dňa táto organizácia neuhradila mestu ani zmluvne
dohodnuté nájomné vo výške 16.596,95 eur.
Faktom je, že zmluvný vzťah s Mgr. Džmurovou, resp. DSS Stella, ktorý trvá viac ako
5 rokov (od júna 2009), nikam doteraz neviedol, pre Mesto ani jeho obyvateľov nepriniesol
žiaden osoh. Pre Mesto je nevýhodný aje potrebné ho ukončiť.
Preto mám za to, že uznesenie mestského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom a je
pre mesto zjavne nevýhodné.
Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.

V Zlatých Moravciach dňa 4.9.2014

~é""~<" -

~:~nár, CSc.
Primátor mesta

Uznesenie č. 827/2014
z 37. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014
Návrh na použitie účelového fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 37.zasadnutí MZ konanom
27.08.2014
prerokovalo
návrh na použitie účelového fondu mesta

dňa

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 7 .500 € na
kapitálové výdavky na nákup cisterny na pitnú vodu - prívesný vozík na zabezpečenie
zásobovania vodou pre obyvateľov mesta, ktorí bývajú v lokalite na Martinskom
brehu
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 27.08.2014
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

- P~µL__;

C/v

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zápisnica
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Dátum konania: 18.09.2014
Ospravedlnení: Ing. Viliam Rumanko, Eva Dubajová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa
Uhrinová
Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Určenie zapisovateľky
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.39-38MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.138MZ-2014)
11. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.2-38MZ2014)
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)
13. Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)
14. Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)
15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)
16. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)
17. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)
18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)
19. Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-2014)
20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté
Moravce, m.p. (mat č.11-38MZ-2014)
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21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ2014)
22. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.13-38MZ2014)
23. Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a
informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013
(mat č.14-38MZ-2014)
24. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ2014)
25. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ-2014)
26. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ2014)
27. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.1838MZ-2014)
28. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)
29. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením (mat č.20-38MZ-2014)
30. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014
(mat č.21-38MZ-2014)
31. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014
(mat č.22-38MZ-2014)
32. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere
6075 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.23-38MZ2014)
33. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná
plocha, pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)
34. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre
Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.25-38MZ-2014)
35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)
36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2
pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
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časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat
č.27-38MZ-2014)
37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.28-38MZ-2014)
38. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
časťou garáže na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov
Škulových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)
39. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)
40. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre
Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.31-38MZ-2014)
41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre
Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.32-38MZ-2014)
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p. Milana Repu, MUDr. Igora Pánika
a Jána Demu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat
č.33-38MZ-2014)
43. Návrh na schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do
majetku Mesta Zlaté Moravce (mat č.34-38MZ-2014)
44. Návrh na úpravu uznesenia MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom
mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu
skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.35-38MZ-2014)
45. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.36-38MZ-2014)
46. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavby súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely
č. 1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe výsledku
obchodnej verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)
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47. Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014
(mat č.38-38MZ-2014)
48. Vystúpenia občanov
49. Rôzne
50. Diskusia
51. Interpelácie poslancov
52. Schválenie uznesenia
53. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na
38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 18.09.2014 o 13,15 hod.

K bodu 2/
Určenie zapisovateľky
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 38.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa 18.09.2014.

K bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil za overovateľov zápisnice z 38.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 18.09.2014: poslanca Ing. Ladislava Boršča
a poslanca Ivana Madolu.
Na základe toho, že poslanec Madola prišiel neskôr a nebol prítomný pri prerokovaní
väčšiny bodov bola za overovateľku určená poslankyňa Vicianová.

K bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
Primátor mesta uviedol - z 38. zasadnutia MsZ zo dňa 18.09.2014 sa z poslancov MsZ
ospravedlnili: Ing. Viliam Rumanko, Eva Dubajová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa
Uhrinová. Ďalej dodal, že poslankyňa Babocka sa ospravedlnila, že príde neskôr. Z
riaditeľov mestských podnikov sa ospravedlnil Mgr. Sendlai a Branislav Varga
z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
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K bodu 5/
Schválenie návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol členov komisie a následne dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014 volí za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Tonkoviča
za členov: p. poslanca Lisého a p. poslanca Klučiara
Schválenie návrhovej komisie
Za: 12 (Vicianová, Petrovič, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč, Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 6/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva je
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.
Ďalej vyzval poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh k programu, aby ho
predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme
spolu s návrhom uznesenia.
Poslankyňa Vicianová – podala poslanecký pozmeňujúci návrh k programu rokovania
Mestského zastupiteľstva, ktorý predložila aj v písomnej forme spolu s uznesením
a prílohou. Uviedla, že navrhuje, aby pred bodom programu „Návrh na schválenie
prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove SOV na Duklianskej 2B
v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu hodného osobitného zreteľ
podľa ( materiál č. 36) bol zaradený a doplnený bod s názvom „ Prerokovanie
a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014.
Následne požiadala primátora mesta, aby o jej doplňujúcom návrhu dal hlasovať.
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslankyne Vicianovej : Prerokovanie
a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014.
Za: 11 (Škvarenina, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Hritz, Husár, Tonkovič,
Klučiar, Lisý, Petrovič)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh poslankyne Vicianovej bol
schválený.
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Poslanec Záchenský - podal návrh na stiahnutie bodu č. 43 „Návrh na schválenie
odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do majetku Mesta Zlaté
Moravce“ z rokovania programu MsZ.
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Záchenského :
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že pozmeňujúci návrh poslanca Záchenského bol
schválený.
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v znení schválených pozmeňujúcich návrhov:
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva
v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Určenie zapisovateľky
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.39-38MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.138MZ-2014)
11. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.238MZ-2014)
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)
13. Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)
14. Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)
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15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)
16. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)
17. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)
18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)
19. Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ2014)
20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta
Zlaté Moravce, m.p. (mat č.11-38MZ-2014)
21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ2014)
22. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.1338MZ-2014)
23. Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a
informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013
(mat č.14-38MZ-2014)
24. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ2014)
25. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ2014)
26. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ2014)
27. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.1838MZ-2014)
28. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)
29. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením (mat č.20-38MZ-2014)
30. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014
(mat č.21-38MZ-2014)
31. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014
(mat č.22-38MZ-2014)
32. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere
6075 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov (mat č.2338MZ-2014)
33. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná
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plocha, pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)
34. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre
Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov (mat č.25-38MZ-2014)
35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)
36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200
m2 pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu
zámenou – časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2
pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.27-38MZ-2014)
37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.28-38MZ-2014)
38. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
časťou garáže na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov
Škulových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)
39. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)
40. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing.
Róberta Ďuráčeka zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej
výmere pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.31-38MZ-2014)
41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre
Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (mat č.32-38MZ-2014)
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p. Milana Repu, MUDr. Igora
Pánika a Jána Demu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.33-38MZ-2014)
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43. Návrh na úpravu uznesenia MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom
mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. –
z dôvodu skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.3538MZ-2014)
44. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
45. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého
ml. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.36-38MZ2014)
46. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
- stavby súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2
a parcely č. 1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe
výsledku obchodnej verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)
47. Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014
(mat č.38-38MZ-2014)
48. Vystúpenia občanov
49. Rôzne
50. Diskusia
51. Interpelácie poslancov
52. Schválenie uznesenia
53. Záver

K bodu 7/
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 37. MsZ, aby podali stanovisko
k tejto zápisnici.
Poslanec Petrovič- sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal.
Poslanec Škvarenina - sa vyjadril, že zápisnica zodpovedala obsahu rokovania, preto po
prečítaní ju na znak súhlasu podpísal.

K bodu 8/
Kontrola plnenie uznesení
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy
a služieb občanom o podanie informácie o plnení uznesení z 37. MsZ.
Mgr. Horvát - informoval, že na 37. MsZ bolo prijatých 6 uznesení, z toho splnené boli
4 uznesenia, 1 uznesenie sa priebežne plní a 1 uznesenie nebolo podpísané.

K bodu 9/
Odpovede na interpelácie poslancov
Primátor mesta - uviedol, že niektoré odpovede na interpelácie poslancov boli podané
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ústne priamo na rokovaní 37. MsZ, ostatné boli, alebo budú zodpovedané písomnou
formou v rámci lehoty. Následne požiadal poslancov, že ak majú nejaké pripomienky,
aby sa vyjadrili.
Poslanec Tonkovič – uviedol, že prísľub na riešenie jeho interpelácie dostal a dúfa, že
bude aj splnený.

K bodu 10/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.1-38MZ2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, že MsZ b e r i e n a
v e d o m i e správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú správu zobralo Mestské zastupiteľstvo
na vedomie.

K bodu 11/
Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.2-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e opatrenia Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Lisý, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 12/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva požiadal pani Simonu Holubovú, ktorá je poverená riadením tohto
mestského podniku, aby podala informácie k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
b e r ie
n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Boršč)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 13/
Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam pani Simonu Holubovú, aby podala informácie k predloženému
návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k tomuto bodu
rokovania, že MsZ berie na vedomie opatrenia Mestského strediska kultúry a športu
p.o.na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
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Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený

K bodu 14/
Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam pani Simonu Holubovú, aby podala informácie k bodu rokovania.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ
b e r ie
n a v e d o m i e zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestského strediska kultúry a športu p.o. na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 15/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 16/
Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Chládek,
Galaba, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 17/
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu
b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 2014 nasledovne:
 údržba budov mesta zníženie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude na rok
2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 8.000 Eur.
 údržba nepredaných bytov zvýšenie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 57.000 Eur.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
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Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 18/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslankyňa Vicianová uviedla , že k bodu č.18 a k bodu č.20 chcela pánovi riaditeľovi
položiť nejaké otázky, ale keďže bol ospravedlnený z účasti hneď na začiatku prečíta
tieto otázky s tým, že od pána riaditeľa žiada písomnú odpoveď. Uviedla, že tieto otázky
na pána riaditeľa predloží aj v bode Interpelácie poslancov so žiadosťou písomnej
odpovede.
K bodom „Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. k 30.06.201 (materiál č. 9) a „ Návrh na zmenu
rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. (materiál
č.11) chcem položiť pánovi riaditeľovi viaceré otázky.
- V prvom materiáli ( str. 24) sa píše, že na stredisku Čistenie mesta, údržba mesta
a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú okrem iných prác
aj asfaltovanie a opravu výtlkov. V druhom materiáli je návrh na zmenu rozpočtu,
pretože sa zistilo, že jednotlivé položky v strediskách sú prečerpané, prípadne vôbec
nečerpané a zmenou rozpočtu sa len príspevky pre jednotlivé strediská zvýšia –
znížia. Tento stav nastal z toho dôvodu, že na stredisku údržba a čistenie mesta sa
znížil stav zamestnancov ako aj bola slabá zimná sezóna 2013/2014. To je pravda,
sneh skoro vôbec nebol.
Z dôvodu, že na stredisku Spoločná správa bol znížený príspevok o 10 000 Eur
žiadate o presun finančných prostriedkov vo výške 22 320 Eur zo strediska Čistenie
a údržba mesta (toto žiada vysvetliť), aby bol rozpočet na stredisku ku koncu roka
vyrovnaný. (vzniknutý rozdiel je 12 320 Eur )
Uviedla - zaujímam sa o tieto materiály preto, lebo začiatkom prázdnin som si osobne
prešla celý obvod. Na Technické služby som osobne doniesla dve žiadosti so
zoznamom všetkých ciest a chodníkov, ktoré potrebujú akútne opravy v rámci letného
asfaltovania. V zozname ulíc som orientačne opísala jednotlivé miesta. Išlo hlavne o
rôzne jamy a výtlky. Je pravda, že skoro celý august pršalo a nebolo vhodné počasie
na takéto práce.
Uviedla, - chcem sa spýtať pána riaditeľa Vargu, ktoré opravy ciest a chodníkov
plánujete v prípade dobrého počasia ešte v tomto roku vykonať? S akou finančnou
čiastkou na tieto práce počítate? Keď bola slabá zima, či uvažujete ušetrené financie
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použiť v druhom polroku na spomínané opravy? Prečo presúvate o 12 320 Eur viac?
Čo sa stane ak nepresuniete 22 320 Eur na stredisko Spoločná správa, ale ich
použijete na asfaltovanie?
Ďalšia jej otázka sa týka oblasti verejného osvetlenia. Občania z Tekovskej ulice, dňa
05.09.2014 doručili (p. Andrejom Nízlom ) na Mesto podpísanú žiadosť o zapojenie
svetelného bodu, ktorý bude osvetľovať príjazdovú cestu pred bytový dom 7 a 8 na
Tekovskej ulici. Pod žiadosť sa podpísalo 17 občanov a doručili ju aj jej
s požiadavkou, aby na najbližšom MsZ sa spýtala pána riaditeľa Technických služieb
ako vlastne bude riešená táto ich požiadavka. Ďalej dodala, že od pána riaditeľa chce
vedieť aj to, že v akom časovom horizonte vidí definitívne riešenie tohto ich
problému. Dodala, že keďže tu nie je prítomný tak odpovede na tieto otázky žiada
v písomnej forme doručiť na adresu trvalého bydliska. Odpoveď posunie občanom
z Tekovskej ulice.
Primátor mesta dodal, že o uvedených problémoch bude s p. Vargom hovoriť.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2014
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 19/
Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
15

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 20/
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté
Moravce, m.p. (mat č.11-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e
a) zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014, ktorá je
prílohou k uzneseniu
b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby
mesta Zlaté Moravce na rok 2014 nasledovne:
 zber, odvoz a skládkovanie KO zníženie vo výške 13.535 Eur, po zmene
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 251.465
Eur.
 prevádzka verejného osvetlenia zvýšenie vo výške 15.115 Eur, po zmene
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 156.615
Eur.
 prevádzka spoločnej správy a dielní zvýšenie vo výške 22.320 Eur, po
zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výške
145.320 Eur.
 údržba a čistenie mesta počas celého roka zníženie vo výške 24.450 Eur,
po zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška
41.050Eur.
 prevádzka Zimného štadióna zvýšenie vo výške 550 Eur, po zmene bude
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 20.550 Eur.
Za: 10 (Škvarenina, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 2 (Vicianová, Petrovič)
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 21/
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol, Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
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zastupiteľstva žiadam riaditeľa pána Mariána Tomajku, aby podal informáciu
k predloženému bodu rokovania .
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 22/
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.13-38MZ2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam riaditeľa pána Mariána Tomajku, aby podal informáciu
k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský
podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 23/
Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a
informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 (mat č.1438MZ-2014)
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Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Szobiovú, aby podala informáciu k predloženému bodu
rokovania.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e
a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013
b) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
s ch v a ľ u j e
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Za: 10 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč,
Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 24/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam riaditeľku školy Mgr. Strieškovú, aby podala informácie
k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
Za: 10 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč,
Škvarenina)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K bodu 25/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Mgr. Lenku Herdovú, aby podala informácie k predloženej správe.

Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Pribinova k 30.6.2014
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 26/
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ-2014)
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Mgr. Dudášovú, aby podala informácie k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie
mesta ZŠ Robotnícka k 30.6.2014
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K bodu 27/
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.18-38MZ2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam riaditeľa školy pána Hlavatého, aby podal informácie k predloženej
správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie
mesta Základnej umeleckej školy k 30.6.2014
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 28/
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia
programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)

správa

Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania , že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e
a) Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2014
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2014
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K bodu 29/
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením (mat č.20-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania , že
MsZ s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Za: 9 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 1 (Galaba)
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 30/
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014 (mat
č.21-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014
Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Za: 9 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hritz, Galaba, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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Nehlasovali: 3 (Chládek, Husár, Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 31/
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014 (mat
č.22-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Szobiovú, aby podala informáciu k predloženej správe.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014
Rozpočtovým opatrením č. 19/2014 v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 32/
Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2,
pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov (mat č.23-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na LV č.
5417 – časť parcely registra „E“ číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera:
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7273 m² podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor
Drienovský dňa 12. 02. 2014:
diel č. 2 o výmere 643 m2, diel č. 3 o výmere 472 m2, diel č. 4 o výmere 3079 m2,
diel č. 5 o výmere 82 m2, diel č. 6 o výmere 847 m2, diel č. 8 o výmere 16 m2, diel č. 9
o výmere 929 m2, diel č. 10 o výmere 7 m2, uvedené pozemky po cene 7,- €/m2 (čo pri
výmere celkovej 6075 m2 predstavuje sumu 42.525,-€)
 pre spoločnosť BenátCentrum, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s ch v a ľ u j e
použitie prijatých finančných prostriedkov, za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Primátor mesta skonštatoval, že predložené uznesenie nebolo schválené.
K schváleniu je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.

K bodu 33/
Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce –
parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná plocha,
pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
(LV č. 5417) druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m², podľa
geometrického plánu č. 83/2014 zo dňa 07.08.2014 vyhotoviteľa GOK Martin Švec,
prevod novovytvorenej parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh
pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,

pre Milana Nému rod. Néma, a manž. Ing. Emíliu Némovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 71 m2
predstavuje sumu 1420,-€).
s ch v a ľ u j e
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Husár, Hritz, Lisý, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložené uznesenie nebolo schválené.
K schváleniu je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.

K bodu 34/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre Michala
Frajku a manž. Máriu Frajkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.25-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453) o výmere cca 180 m2 druh pozemku orná pôda o celkovej výmere
4482 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej ulici v Zlatých
Moravciach pred pozemkom žiadateľov,

pre Michala Frajku rod. Frajka, a manž. Máriu Frajkovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný
pozemok geometrický plán a za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek, Záchenský,
Boršč, Lisý)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 2 (Klučiar, Vicianová)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K bodu 35/
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslankyňa Vicianová – požiadala o bližšie vysvetlenie mapky, že kadiaľ sa budú káble
ťahať nakoľko mapky, ktoré sú nafotené v materiáloch sú väčšinou nečitateľné, ďalej
požiadala priblížiť trasu a časový horizont vykonávania tejto rozkopávky.
K uvedenému Ing. Kmeť podal bližšie informácie a na základe pripomienky primátora
mesta sa dohodlo, že v prípade záujmu sa môže s poslankyňou Vicianovou dohodnúť na
stretnutí na tvare miesta.
Ing. Kmeť uviedol, že Západoslovenská distribučná spoločnosť poskytla plánik, ktorý dal
k nahliadnutiu. Dodal, že žiadne vyjadrenie čo sa týka časového horizontu nemá.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným
v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce,
Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV“ ......
u k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
podľa
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien
splnomocňuje
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Za: 10 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Chládek,
Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 1 (Galaba)
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 36/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2
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pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.2738MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslankyňa Vicianová požiadala o bližšie vysvetlenie poskytnutej mapky.
K uvedenému Ing. Kmeť podal vysvetlenie.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca
200 m2 pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou –
časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté
Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Vzniknutý rozdiel pri zámene
pozemkov o výmere cca 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba Mestu Zlaté Moravce. Schválenie
spôsobu zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 20,- eur/m2
a za podmienky predloženia geometrického plánu na oddelenie a určenie práv
k pozemkom.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
zverejnenie zámeru.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 37/
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou
na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat
č.28-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
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Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e prevod mestského pozemku pod garážou na Nábreží za majerom
ulici v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú do jej výlučného vlastníctva – pozemok, LV
č. 5417 o výmere 19 m2, na ktorom má menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2844
zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 7771, za cenu 8,30 €/m 2 za pozemok, ktorý sa
nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa t.j. za sumu 157,70 €,
u k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 38/
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod časťou
garáže na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Škulových
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e prevod mestského pozemku pod časťou garáže na Nábreží za
majerom ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Emila Škulu a Viery Škulovej do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov – a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto
Zlaté Moravce v LV č. 5417, o výmere 8 m2, na ktorom majú menovaní postavenú časť
garáže súpisné číslo 2825 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7405, za cenu 8,30
€/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov t.j. za
sumu 66,40 €,
u k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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K bodu 39/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána
Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 3453) o výmere cca 83 m2 na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach za
záhradou žiadateľov,

pre Jána Paukejeho rod. Paukeje, a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na
predmetný pozemok geometrický plán za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2.
u k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Lisý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 40/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.3138MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
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Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Husár - požiadal o informáciu či je tam nejaký chodník vedľa tej stavby, či
nedôjde v budúcnosti k nejakým problémom, či budú môcť občania tadiaľ prechádzať.
Ing. Kmeť - vysvetlil, že v tejto časti na ul. Dobšinského mestská komunikácia nemá
šírkové parametre také, aby vyhovovala na vybudovanie chodníka, preto sa dohodlo s p.
Ďuráčekom, že nám prepustí časť predného pozemku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce –
schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou –
časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej výmere pre Ing. Róberta
Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka zámenou – časti
parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa , podľa priloženej situácie, pričom rozdiel vo výmerách sa
vysporiada doplatením za cenu 10,- eur/m2 a za podmienky predloženia spoločného
geometrického plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
u k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.
Za: 11 (Škvarenina, Petrovič, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Boršč, Záchenský,
Chládek, Galaba, Vicianová)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Lisý)
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 41/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre Markusa
Geletu a manž. Tatianu Geletovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (mat č.32-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časti mestského pozemku o výmere cca 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č.
5417, podľa priloženej situácie , pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2 a za podmienky predloženia geometrického plánu na
oddelenie a určenie práv k pozemku.
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Ukl ad á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 42/
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do
podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p. Milana Repu, MUDr. Igora Pánika
a Jána Demu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.3338MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Husár - požiadal Ing. Kmeťa, aby vysvetlil prítomným, že prečo je dôležité
schváliť prevod majetku do vlastníctva ľuďom, ktorí tam podnikajú.
Ing. Kmeť – uviedol, že pozemok sa nachádza za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor
a je priľahlý k ich stavbám a pozemkom pod stavbami. Mesto sa zaviazalo na základe
zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, že predá stavebníkom polyfunkčných domov
aj podiel na spoločnom dvore, ďalej dodal, že ide o pozemky malej výmery.
Ďalej dodal, že týmto by sa doriešili problémy, ktoré sa vyskytli s pánom Jančovičom,
ktorý vlastní vedľajší pozemok. Tento prevod by im vyriešil problémy s prístupom
k svojim nehnuteľnostiam.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s ch v a ľ u j e spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce – mestských pozemkov, a to parcely registra „C“ číslo : 1676/2 o výmere 65 m2,
1677 o výmere 35 m2 , 1678/5 o výmere 24 m2 , 1676/7 o výmere 19 m2 , 1676/13
o výmere 21 m2
- pre Milana Repu, pre MUDr. Igora Pánika a pre Jána Demu do podielového
spoluvlastníctva každému v 1/3-ine, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2 a za podmienky predloženia originálu geometrického
plánu č. 56/2014 na oddelenie a určenie práv k pozemku.
u k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.
Za: 12 (Škvarenina, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
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Záchenský, Boršč, Petrovič)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 7 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Madola, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 43/
Návrh na úpravu uznesenia MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom
mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu
skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.35-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam JUDr. Vozárovú, aby podala informácie k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
K uvedenému bodu prišiel na rokovanie Mestského zastupiteľstva poslanec Madola.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 176/2011 zo dňa
10.11.2011, ktorým bol schválený prenájom mestského majetku - nebytových priestorov
o výmere 346 m2 nachádzajúcich sa II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti – budovy
súp. č. 502 postavenej na pozemku parc. č. 7/17, zapísanej na LV č. 3467, pre spoločnosť
GENEA s.r.o – a to z dôvodu skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu
(zistená iná výmera predmetu nájmu) tak, že v predmetnom uznesení:
sa slová „o výmere 346 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 424,96 m2“ a slová „za
nájomné vo výške 576,67 eur mesačne“ sa nahrádzajú slovami „za nájomné vo výške 20
eur/m2 ročne, čo predstavuje nájomné 708,27 eur mesačne v prvom kalendárnom roku
nájmu“. Ostatné časti predmetného uznesenia zostávajú nezmenené.
U k l a d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov podľa
schvaľovacej časti tohto uznesenia
Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 6 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká, Hollý)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

31

K bodu 44/
Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
Primátor mesta – požiadal PharmDr. Vicianovú, aby podala bližšie informácie
k predloženému návrhu
K uvedenému bodu rokovania prišiel poslanec Hollý.
PharmDr. Vicianová – uviedla, že návrh na uznesenie odovzdala Mgr. Horvátovi.
Uviedla, že poslanci boli informovaní o n.o. STELLA, preto požiadala primátora mesta,
aby dal o jej návrhu hlasovať.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
JUDr. Vozárová - uviedla, že pre vedenie mesta je nepochopiteľné, že Mestské
zastupiteľstvo chce odhlasovať aj započítanie pohľadávky, ktorú si spoločnosť DSS
STELLA vymyslela, pretože zo strany Mestského zastupiteľstva si treba uvedomiť, že tu
ide o fiktívnu pohľadávku, nakoľko tejto n.o. nikdy škoda nevznikla a ak hovoríme
o nejakej škode, tak len v teoretickej rovine. Pokiaľ Mestské zastupiteľstvo aj naďalej
bude trvať na tom, že toto započítanie existuje a dnes bude potvrdené, treba sa zamyslieť
nad tým, že čo bude ak spoločnosť DSS STELLA peniaze na rekonštrukciu nezíska
a nájomné vo výške 16 500 € ostane týmto hlasovaním „vynulované“.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k návrhu poslankyne
Vicianovej, že MsZ
s ch v a ľ u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 27.08.2014
Za: 11 (Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Hollý, Galaba, Záchenský,
Boršč, Madola,)
Proti: 1 (Škvarenina)
Zdržali sa: 1 (Chládek)
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh neprešiel.
V nasledujúcom bode požiadala poslankyňa Vicianová o prerátanie hlasov prítomných
poslancov, nakoľko je toho názoru, že poslancov, ktorí podporili hlasovaním tento návrh
bolo 12, čiže návrh bol schválený. Následne sa skontrolovalo hlasovanie podľa čísel
12,18,10,16,6,5,4,3,19,15,11 ktoré bolo hlásené skrutátorkou.
Prednosta MsÚ – uviedol, že skrutátorka hlásila hlasujúcich poslancov čísla, ktoré boli
zodvihnuté. Ak v tom hlasovaní niekto chýba, tak ten poslanec nehlasoval.
Poslankyňa Vicianová – zistila po priradení jednotlivých čísel k menám poslancov, že
v hlasovaní nebol zaznamenaný poslanec Klučiar, ktorý hlasoval za tento návrh (kartička
číslo 9). Uviedla, že poslanec Klučiar je prítomný a určite hlasoval, čo vie aj dosvedčiť.
Poslanec Klučiar - verejne dosvedčil, že k uvedenému návrhu hlasoval za schválenie
návrhu a nemôže za to, že bol prehliadnutý a jeho hlasovanie nebolo zaevidované.
Primátor mesta – navrhol, aby bolo Mestské zastupiteľstvo prerušené s tým, že bude
hlasovanie preverené v zázname.
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Poslankyňa Vicianová požiadala, aby toto hlasovanie bolo uvedené v zápisnici
z dnešného Mestského zastupiteľstva ako zmätočné hlasovanie, pretože pán Klučiar
hlasoval, má číslo 9, čo sa odmieta zapísať do hlasovania. Dodala, že poslanec Klučiar je
prítomný, všetci sú svedkom jeho tvrdeniu, že hlasoval, čiže by tam malo byť
zaznamenaných 12 hlasov a návrh by mal prejsť. Požiadala o doslovný záznam
v zápisnici, že malo tam byť aj číslo 9, poslanec Klučiar, ktorý za návrh hlasoval čoho sú
všetci svedkovia.
Poslanec Klučiar - uviedol, že by chcel ujasniť situáciu a poukázal na to, že pred
uvedeným hlasovaním bol osobne za primátorom sa ospravedlniť, že odíde zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva s tým, že ostane hlasovať k uvedenému bodu. Nebol by sa išiel
ospravedlniť keby nechcel hlasovať. Uviedol, že dáva to na správnu mieru svojim
prehlásením, že hlasoval za tento návrh, neuvedomuje si, že či bol čítaný, alebo nie. Keď
všetci položili položil aj on. Pozeral aj na premietaciu tabulu kde videl č. 9. Je tam č. 19,
ale čitateľnosť naozaj nie je dobrá. Takže keď teraz zistil, že tam nie je, je toho názoru,
že hlasovanie bolo zmätočné z dôvodu, že v ňom nie je uvedený. Dodal, že zostal na
rokovaní aby návrh podporil.
Hlavný kontrolór – uviedol, že je toho názoru, že keď niekto hlasoval a nie je zapísaný
a tvrdí, že hlasoval, hovoria to aj jeho kolegovia, tak by mal byť do hlasovania zapísaný.
Poslanec Petrovič - uviedol, že je za to, aby hlasovanie poslanca Klučiara bolo
doplnené.
Poslanec Klučiar - uviedol, že bol prítomný a opakovane prehlasuje, že hlasoval za
uvedený návrh a žiada svoje hlasovanie doplniť.
Primátor mesta - potvrdil slová poslanca Klučiara, že bol za ním sa ospravedlniť a
uviedol, že je toho názoru, že hlasovanie treba uznať.
Zároveň požiadal poslancov o pozornosť, aby sa do budúcna podobná situácia
neopakovala, nakoľko pokiaľ bol pán Klučiar prehliadnutý, tak na zvukovom zázname
nebude počuť jeho číslo.
Poslankyňa Vicianová - poďakovala primátorovi mesta.
Primátor mesta uznal hlas poslanca Klučiara, ktorý bol doplnený do hlasovania za
potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 27.08.2014
Za: 12 (Klučiar, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Husár, Hritz, Hollý, Galaba,
Záchenský, Boršč, Madola, )
Proti: 1 (Škvarenina)
Zdržali sa: 1 (Chládek)
Nehlasovali: 0
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 45/
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.36-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
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zastupiteľstva žiadam Ing. Kmeťa, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Bez príspevku.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov predĺženie prenájmu nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých
Moravciach, LV číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, s prevádzkovou plochou
68,50 m2 s účelom prenájmu prevádzka Budha baru - pre Ing. Petra Lisého ml., z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za nájomné v zmysle platnej nájomnej zmluvy, na dobu 7
rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
U k l a d á vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Klučiar, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Lisý)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 46/
Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavby súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č.
1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - Mestská rada odporučila predložiť tento bod do rokovania
Mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú nejaké otázky zo strany poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadam JUDr. Vozárovú, aby podala informácie k predloženému návrhu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
JUDr. Vozárová – uviedla, že predložený je návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti
na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Vyskytol sa tu medzičasom jeden
problém, ktorý potrebujeme vyriešiť a to, že v tejto verejnej obchodnej súťaži boli
prihlásený dvaja záujemcovia s tým, že uchádzač, ktorý bol vyhodnotený ako neúspešný,
túto verejnú obchodnú súťaž napáda. Dodala, že na Mestský úrad bol doručená od
neúspešného uchádzača písomnosť, kde je uvedené, že na vedomie bola zaslaná aj
poslancom Mestského zastupiteľstva. V podstate tu ide o to, že MsZ schválilo podmienky
OVS, že otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa malo uskutočniť 07.08.2014 o 14,00
hod. Uviedla, že problém nastal v tom, že keď sa schvaľoval tento termín MsZ, bol
schvaľovaný asi s dvojmesačným predstihom a zhodou okolnosti 5-členná komisia, ktorá
bola stanovená na otváranie obálok, sa nemohla z rôznych dôvodov zísť. (PN,
Dovolenka, Pracovná vyťaženosť). Prítomní boli len dvaja členovia komisie a z toho
dôvodu nemohla komisia otvárať obálky. Pani Michalková, ktorá bola účastníčka tohto
konania sa dostavila v stanovenom termíne otvárania obálok na úrad a chcela byť pri
otváraní obálok prítomná. Z dôvodu, že nebola prítomná nadpolovičná väčšina komisie,
bolo oznámené pani Michalkovej, že sa otvárať obálky nebudú z dôvodu, že komisia nie
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je uznášaniaschopná. Náhradný termín otvárania obálok bol stanovený na 11.08.2014,
kedy komisia aj zasadala a po otvorení obálok bolo zistené, že dvaja súťažiaci dali
rovnakú ponuku, čo bolo 66 000€, avšak pani Michalková vo svojej obálke nemala
doklad o tom, že zaplatila zábezpeku. Samozrejme, že uvedené sa overovalo v učtárni,
kde bolo potvrdené, že zaplatená bola, avšak podmienkou OVS bolo, že musí predložiť
o tomto zaplatení aj doklad. Uviedla, že komisia konštatovala, že obálka porušená nebola
a v tejto obálke sa tento doklad nenachádzal. Pani Michalková tvrdí, že má svedkov, že
ho do obálky dávala. Nastáva tu problém, kedy jeden z účastníkov napáda celý priebeh
súťaže - to, že obálky neboli otvorené v tom termíne kedy mali byť, tvrdí že doklad
o zaplatení tam mala, aj napriek tomu, že komisia ho v obálke nenašla. Účastníčka
v zaslanom liste uvádza, že OVS by sa mala zrušiť a MsZ má vyhlásiť novú súťaž.
Pokiaľ by sa jej nevyhovelo je odhodlaná riešiť situáciu súdnou cestou, podaním žaloby.
Na základe uvedeného sa vedenie mesta rozhodlo, že Mestskému zastupiteľstvu predloží
riešenie - uznesením zrušiť obchodnú verejnú súťaž a ešte dnes by sa schválili
podmienky novej obchodnej verejnej súťaže s termínmi tak, aby sme mohli výsledok
OVS potvrdiť na Mestskom zastupiteľstve ešte v novembri s tým, že veríme, že
záujemcovia, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, sa prihlásia aj do tejto ďalšej. Zmena
v podmienkach OVS nastala v termínoch a to: súťaž by sa vyhlásila dňom 29.09.2014
a návrhy by sa podávali do 13,00 hod. dňa 17.10.2014. Aby sme sa vyhli ďalším
problémom so schádzaním komisie vyhodnotenie návrhov by uskutočnila komisia do
troch pracovných dní od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí.
Komisia sa bude skladať z troch pracovníkov MsÚ a dvoch poslancov MsZ. Pokiaľ by
mal niekto ešte niekto nejaké otázky tak je pripravená odpovedať s tým, že hlasovať sa
bude najskôr za zrušenie OVS a následne za vyhlásenie novej OVS.
Primátor mesta – uviedol, že aby si niekto nemyslel, že je súťaž ovplyvňovaná,
otvárania obálok sa môžu zúčastniť aj viacerí poslanci MsZ.
Poslanec Galaba – uviedol, že nikto túto súťaž nespochybňoval a väčšina poslancov
bola rozhodnutá hlasovať za, ale je pravda, že keď prišiel list od pani Michalkovej, tak to
vzbudilo pochybnosti, preto si myslí, že toto navrhované riešenie je dobré a komisia
navrhovaná zo strany poslancov má dôveru MsZ.
Poslanec Hollý – je tiež toho názoru, že navrhované riešenie je najčistejší spôsob.
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ v y u ž í v a oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok
r u š í vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zo dňa 07.07.2014 k predmetu prevodu
majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460– o spoločnej
výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach,
LV č. 3453 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorá prebiehala do 01.08.2014.
Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie k bodu rokovania, že
MsZ s c h v a ľ u j e
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na
Sládkovičovej ul. v Zlatých
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých
Moravciach, LV č. 3453
menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
 zabezpečiť v termíne do 29.09.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a ukončenie predkladania návrhov s termínom uzávierky do 17.10.2014 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
 uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)
 predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže
Za: 13 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba,
Chládek, Záchenský, Boršč, Madola)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 5 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Babocká)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 47/
Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 (mat
č.38-38MZ-2014)
Primátor mesta uviedol - žiadam prednostu Mestského úradu Mgr. Romana Šíru , aby
podal bližšie informácie k predloženému bodu rokovania.
Mgr. Roman Šíra - uviedol, že nebude poslancom MsZ čítať dôvodovú správu , ale
v materiáloch je uvedené k akým zmenám došlo, zároveň tam je uvedená nová
organizačná štruktúra od 21.08.2014 a pokiaľ by boli nejaké otázky rád na ne odpovie.
Zmeny vyplynuli z chodu úradu a jeho zefektívnenia.
Poslanec Petrovič - sa opýtal prednostu MsÚ, že koľkých príbuzných si zamestnal na
MsÚ.
Prednosta MsÚ - uviedol, že iba jedného a to je p. Marcel Gaži, ktorý zastáva funkciu
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referát pre administratívu stavebného konania a rád vysvetlí aj prečo bol tento referát
vytvorený. Stavebný úrad je poddimenzovaný, je tam strašný nápor administratívnej
práce, tento úrad podľa jeho vedomia nefunguje dlhodobo aspoň čo vie, tak od doby
kedy na funkciu prednostu nastúpil. Tento úrad nefunguje dlhodobo a čo najviac na
tomto úrade nefunguje, je práve tá agenda - manuálna fyzická práca písania na počítači,
vydávania rozhodnutí, príprava materiálov atď. Je tam veľké množstvo podaní a Ing.
Uhlárová, ktorá je garantom odbornosti tohto stavebného úradu, ktorá tam ako jediná
ostala, na ňu tá zaťaženosť bola príliš vysoká. Predchádzajúci vedúci odišli z dôvodu, že
nevedeli zabezpečiť plynulý chod tohto Stavebného úradu. Z uvedeného dôvodu bolo
nutné vytvoriť tento referát na administratívu a môže povedať, že od doby od kedy bolo
toto miesto vytvorené sa podarilo kopec materiálov vyhádzať a postupne vydávať
rozhodnutia a vyjadrenia, pretože nie je tajomstvom, že tento úrad nestíha vybavovať
padania v zákonných lehotách z dôvodu, že sú poddimenzovaní. Ďalej dodal, že do
budúceho rozpočtu plánujeme ešte jedno miesto rozpočtovať, ktoré tam bude musieť
vzniknúť, pretože dvaja ľudia pri takejto zaťaženosti je enormne málo. Uviedol, že výber
ľudí, na akýkoľvek post na Mestskom úrade je veľmi dôležitý, pretože pokiaľ sa budeme
obklopovať ľuďmi, ktorí na to nemajú, veci nezvládajú a nemáme ich overených,
prichádza k tomu čomu prichádza, že je fluktuácia, musíme ich meniť a preto staviame
na ľuďoch, ktorých poznáme, vieme sa za nich zaručiť a on osobne garantuje a za tohto
zamestnanca sa zaručuje, koniec koncov je v skúšobnej dobe a ak by to neklapalo nie je
problém sa s ním rozlúčiť ako s ktorýmkoľvek iným zamestnancom.
Poslanec Petrovič - sa opýtal, že koľkí sú zamestnaní v príspevkových organizáciách
mesta.
Prednosta MsÚ - uviedol, že z financií mesta Zlaté Moravce nikto. Dodal, že ak naráža
na jeho dcéru, tak tá je zamestnaná na MsKŠ cez projekt úrad práce 20 xx, ktorý je
zastrešený Ministerstvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny, čiže jej mzda je hradená
výlučne cez úrad práce, čiže je jedna možno z 5 tisíc ľudí, ktorí spadajú do tej kategórie
a ktorí pracujú v rámci celého Slovenska v rôznych iných organizáciách. Nakoniec
skonštatoval, že ona nie je zamestnancom Mesta, ani Mestského úradu.
Poslanec Petrovič - sa opýtal ešte na referát ochrany osobných údajov, pokiaľ vie tak to
je jeden zákon, preto nerozumie prečo je na to potrebný jeden človek.
Mgr. Horvát - uviedol, že tento zákon, ktorý vstúpil do platnosti je veľmi obšírny, takže
náplň práce je dosť obšírna. Zamestnanec okrem iného vykonáva aj pomocné práce na
oddelení vnútornej správy a služieb občanov.
Prednosta MsÚ - uviedol, že by rád doplnil, že Ing. Šurda je jeden z tých, ktorí na
MsÚ vykonávali absolventskú prax a nakoľko sa ukázal ako veľmi šikovný, bola by
veľká škoda o neho prísť. On osobne bol ako prvý za to, aby sa spravilo všetko preto, aby
sme ho na MsÚ mohli nechať nakoľko ukázal, že na to má a bude prínosom pre Mestský
úrad. To je to čo hovorí, že tu chceme stavať na ľuďoch, ktorí majú našu dôveru a ktorí
ukážu, že to robiť vedia, pretože si myslí, že takýto ľudia by na MsÚ pracovať mali.
Poslanec Boršč - sa opýtal, že koľko ľudí teraz pracuje na MsÚ a koľko sa ráta, že to
bude v budúcnosti. Jemu to v súčasnej dobe vychádza 54 a v budúcnosti teda 55-56 ľudí.
Prednosta MsÚ - uviedol, že ako povedal, vedenie mesta do toho celého vidí najlepšie,
nakoľko s ľuďmi dennodenne riešia problémy a ten Stavebný úrad je fakt potrebné riešiť,
pretože takto ako to je dnes, to nefunguje, lebo občania, ktorí tam nosia svoje podania,
chodia potom za vedením, že sa neplnia lehoty. On osobne niekoľkokrát urobil inšpekciu
na tomto oddelení a zistil, že tam treba robiť jednak tú manuálnu administratívnu prácu,
jednak tú odbornú a tí dvaja ľudia keď si zoberieme, že Ing. Uhlárová musí chodiť ešte
na štátny stavebný dozor, na kolaudácie, potom nie je kedy stíhať vybavovať ostatnú
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agendu v lehote, nakoľko zo zákona spisy by si domov brať nemali, takže pracovať je
možné len na úrade, čo sa fyzicky nestíha a preto je nutné plánovať do rozpočtu ešte
jedno miesto na toto oddelenie, kde budú dané špecifické kritériá, ktoré bude musieť
uchádzač spĺňať. Ďalej poukázal na to, že on vie, že sa hovorí o tom koľko zamestnancov
je na úrade, ale ono to nie je také jednoduché, tá administratíva a agenda novými
zákonmi pribúdajú. Na MsÚ máme niekoľko funkcií, ktoré sú kumulované a pracovníci
zastávajú dva referáty. Vedenie mesta nevytvára umelo pracovné miesta, len reaguje na
potreby trhu a spĺňame len to, čo od nás žiada štát a novoprijaté zákony, nič viac ani
menej.
Poslanec Boršč – sa opýtal či sa neplánuje s navýšením mestských policajtov.
Náčelník Mestskej polície PhDr. Takáč - uviedol, že s navýšením pracovných miest
mestských policajtov sa bude počítať v budúcom roku, čo bude zahrnuté aj pri
zostavovaní nového mestského rozpočtu. V tomto roku sa už pravdepodobne nebudú
vytvárať nové pracovné miesta.
Primátor mesta - uviedol, že aj na poslednom zasadnutí Rady ZMOS boli v rámci
rokovania rozoberané témy, kde viacerí starostovia a primátori sa vyjadrili, že majú
problémy vyplývajúce z toho, že im chýbajú kvalifikovaní ľudia či už na Stavebnom
úrade, alebo v Mestskej polícii. Počet neprispôsobivých občanov stále narastá a do
budúcna sa uvažuje o tom, že bude stanovený počet Mestských policajtov podľa počtu
obyvateľov. Dodal, že podľa jeho názoru na bezproblémové zabezpečenie poriadku
v meste Zlaté Moravce , napriek tomu, že zatiaľ sa to zvláda, by bolo vhodné navýšenie
v počte dvoch ľudí s tým, že treba zabezpečiť technické zabezpečenie (vysielačky,
kamery).
Poslanec Husár - sa opýtal či nový zamestnanec na Stavebnom úrade má pracovnú
zmluvu na dobu určitú.
Prednosta MsÚ - uviedol, že samozrejme tak ako všetci ostatní so skúšobnou dobou 3
mesiace a na dobu určitú.
Primátor mesta dal Mestskému zastupiteľstvu týmto vedomie informáciu o
organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014.

K bodu 48/
Vystúpenia občanov
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania a požiadal občanov o príspevky,
zároveň ich požiadal o dodržanie limitu 5 minút podľa schváleného rokovacieho
poriadku.
Oľga Jahnová – opätovne požiadala odstrániť hlavný vchod, zvončeky a plynové ventile
z bytového domu na Ďatelinisku, ktoré jej znepríjemňujú jej súkromné nažívanie v dome,
ktorý je jej osobným vlastníctvom a ktorý touto výstavbou bol znehodnotený.
Ďalej uviedla, že p. Fabišovi je potrebné vrátiť pozemok, nakoľko tam má súkromný
pozemok.
Ďalej sa dotazovala na petíciu, ktorá vyjadrovala súhlas s výstavbou, vraj okrem tej prvej
(proti výstavbe) bola niektorými občanmi z tejto časti podpísaná aj takáto, mala ju raj
podpísať aj pani Šimeková. Odpoveď ohľadom údajnej petície žiadala od poslanca
Petroviča.
Ďalej uviedla, že pripomienkovala aj územný plán a doteraz nedostala odpoveď.
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Poslanec Petrovič – uviedol, že poslanci MsZ Stavebné povolenie neschvaľujú ani
nevydávajú. On sám v minulosti osobne kritizoval, že verejnosť nebola dostatočne včas
informovaná o plánovanej výstavbe. Na základe toho, že sa tam začali stavebné práce
a ľudia nevedeli nič o tejto výstavbe bola spísaná občanmi petícia proti pokračovaniu
výstavby , ale po čase keď už občania boli informovaní o tomto zámere, niektorí občania
boli spokojní a konštatovali, že to nebude až také neúnosné. On osobne sa nikdy so
žiadnou petíciou nestretol a ani žiadnu nepodpisoval, len počul, že sa podpisovala
petícia, ktorá na podporu tejto výstavby. Takže nie je pravda, že by sa on vyjadroval
o tom, že nejaká pani Šimeková by ju podpisovala. Vyjadroval sa iba v tom zmysle, že
Výbor mestskej časti v rámci svojich zasadnutí sa ešte pre začiatkom celej výstavby
stotožnil na názore, že táto časť by bola vhodná na nejakú individuálnu bytovú výstavbu
rodinných domov. Následne sa zistilo, že sa tam bude realizovať výstavba bytových
domov a nakoľko my nie sme majiteľmi pozemkov, nemôžeme niekoho prinútiť stavať
dom podľa našich predstáv. Na splnenie a dodržanie zákonných náležitostí je Stavebný
úrad, ktorý vydáva Stavebné povolenie.
Apeloval na to, že niektorí občania podpísaní na petícií, ktorá bola proti výstavbe, sa
neskôr vyjadrovali v tom zmysle, že by ten svoj podpis aj stiahli, či sa podpisovala
petícia na podporu výstavby vedomosť nemá.
Uviedol, že pokiaľ má dobré informácie, tak investor na ďalšej časti pozemku plánuje
výstavbu rodinných domov, nakoľko byty sa mu predávajú dosť ťažko.
Následne požiadal pani Jahnovú, že pokiaľ má nejakú reálnu konkrétnu požiadavku, ako
je čistenie a oprava ciest, umiestnenie dopravných značiek a podobne, nech ju prednesie,
nakoľko to sú veci, ktoré oni ovplyvniť nejakým spôsobom vedia a môžu, ale dávať
niekomu niečo búrať na jeho vlastnom pozemku to nejde. Dodal, že pokiaľ bude mať
pani Jahnová konkrétnu požiadavku, ktorá bude reálna a rozumná, tak rád ju podporí.
Oľga Jahnová - sa bránila, že podľa jej názoru to je čierna stavba, ktorá je navalená na
jej dom, ktorá robí tieň a chládok. Dodala, že tento problém vplýva na jej psychické
a fyzické zdravie.
Poslanec Petrovič - uviedol, že chce požiadať občanov z tejto lokality, že pokiaľ sa ešte
niekto cíti nejakým spôsobom poškodený touto výstavbou, je v možnostiach mesta
nejakým spôsobom kompenzovať ujmu, nech príde s konkrétnym návrhom riešenia
a Mesto sa tým určite bude zaoberať prípadne požiada realizátora výstavby o nápravu.
JUDr. Vozárová - uviedla, že všetky petície, ktoré sú prijaté na Mestský úrad sú potom
postúpené na vybavenie na právne oddelenie. Čo sa týka petície proti výstavbe na
Ďatelinisku, tú sme prijali a vybavili v zákonnej lehote a na základe tejto petície pán
primátor aj konal a podal na Krajský stavebný úrad podnet na preskúmanie rozhodnutia
Stavebného úradu, ktorým povolil výstavbu Ďateliniska. Keďže vznikli nejaké
pochybnosti, vedenie mesta sa obrátilo na nadriadený orgán v tejto veci, čiže príslušný
Krajský stavebný úrad, ktorý vtedy Rozhodnutie Stavebného úradu potvrdil, to znamená,
že zo strany Mesta boli vykonané všetky kroky, ktoré by vysvetlili nezrovnalosti, na
ktoré pani Jahnová pri tejto výstavbe upozorňovala. Následne bola táto stavba
skolaudovaná, takže žiadna čierna stavba to nebola, bolo tam riadne územné konanie,
stavebné povolenie ako aj kolaudačné. Všetky rozhodnutia sú právoplatné a treba si
uvedomiť, že na základe týchto rozhodnutí sa už táto stavba posúvať nebude. Navyše na
základe viacerých podnetov pani Jahnovej vykonali naši zamestnanci štátny stavebný
dohľad po výstavbe tejto bytovky a žiadne pochybenie ani rozpor zo zákonom zistený
nebol.
Marta Balážová , OZ Život pre Moravecko – uviedla, že by sa chcela opýtať vedenia
mesta ako i poslancov MsZ či sa niekto zaoberá aj problémami občanov, ktorí vystúpia
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v rámci Mestského zastupiteľstva, nakoľko aj pani Jahnová tu každé Zastupiteľstvo
opakuje svoje výhrady dookola tie isté. Nerozumie, prečo sa v jej veci nezačne konečne
konať aspoň čo sa týka umiestnenia značiek. Nie je to podľa jej názoru normálne, ako sa
riešia veci, trvá to dlho.
Primátor mesta - reagoval na vyjadrenie pani Balážovej, že aj po poslednom zasadnutí
MsZ sa aj s prednostom MsÚ stretli s pani Jahnovou pri jej dome a hneď bola podaná
žiadosť na umiestnenie značiek na Dopravnú políciu, ktorá to musí schváliť. Čiže nie je
to také jednoduché, ako si niekto myslí, že stačí sa rozhodnúť a môžeme umiestniť
značku kde chceme. Takže v tejto veci sme začali konať okamžite a pokiaľ Dopravný
inšpektorát schváli toto umiestnenie, značky budú do týždňa osadené.
Marta Balážová - opýtala sa či o tomto bola informovaná aj pani Jahnová, či jej bolo
zaslané nejaké písomné stanovisko, aby znova na ďalšom zastupiteľstve nevystúpila
s rovnakými požiadavkami.
Primátor mesta - uviedol, že s pani Jahnovou o tejto veci osobne hovoril a informoval
ju.
Marta Balážová - uviedla, že by chcela informovať občanov o odpovedi, ktorú dostala
od Mesta na dotazy ohľadne územného plánu dodatku č.7 prednesené a poslednom
MsZ. Týmto dodatkom Mesto chcelo zastaviť výstavbu spaľovne, tým že na týchto
parcelách malo vzniknúť športovisko. V tejto veci ju zaujímalo, že v akom štádiu riešenia
sa toto nachádza, aké kroky boli vykonané zo strany Mesta a aké kroky sa plánujú
uskutočniť. Uviedla, že odpovedané jej bolo, celá postupnosť od zverejnenia atď., ale ju
zaráža odpoveď na otázku aké kroky sa plánujú uskutočniť, pretože ten dodatok máme,
bol zverejnený aj keď faktúru zaň nenašla, len počula že dosť vysoká suma bola za tento
dodatok vyplatená. V podstate čo z toho vyplýva? Pani právnička mi napísala, že z vyššie
uvedeného rozhodnutia vyplýva mestu povinnosť, začať vypracovať odborné posúdenie,
pretože bol rozsah hodnotenia a treba vypracovať správu v ohodnotení a toto si vyžaduje
vynaloženie značných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a celý proces podstatne
predĺži. V súčasnosti Mesto Zlaté Moravce pracuje na spracovaní nového územného
plánu a preto považujeme za vhodnejšie riešiť dotknutú lokalitu v novom územnom
pláne.
K uvedenému sa vyjadrila, že tomu nerozumie, lebo dodatok bol navrhnutý vedením
mesta a poslanci MsZ ho schválili vo februári s tým, že týmto zastavíme spaľovňu. Už
prebehli nejaké konania a pokiaľ niekto ide do konania musí vedieť, či mám financie na
to ísť ďalej, alebo na to financie nemám. Opýtala sa, že prečo teda nezačali tlačiť ten
nový územný plán vo februári? Teraz tu vzniklo vákuum, dodatok č. 7 stojí, lebo nie sú
peniaze a ten nový územný plán, ktorý ako ste napísali, že bude predložený
spracovateľom v septembri prípadne začiatkom októbra, to už nestihne ani zastupiteľstvo,
ani jednoducho nič. Jej otázka je teda, že prečo to bolo takto riešené.
JUDr. Vozárová - na vysvetlenie by uviedla k tomu, že samozrejme vedenie mesta
promptne reagovalo na situáciu, ktorá tu vznikla. Prišiel návrh na zmeny a doplnky,
keďže riešenie zmien a doplnkov územného plánu je procesne, alebo by mal byť
štandardne kratší proces (cca 3-4 mesiace), čiže za toto obdobie vieme tie zmeny
a doplnky spraviť. Samozrejme pri iných zmenách a doplnkoch, ktoré boli
bezproblémové, sme tieto vyriešili a boli schválené za 4 mesiace. No pri týchto zmenách
a doplnkoch investor začal veľmi bojovať za to, aby neprešli a stalo sa to, čo nikto
nepredpokladal, že takéto zmeny a doplnky by mali byť posudzované podľa zákona 24
z roku 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To znamená, že na naše
prekvapenie začala zdĺhavá procedúra a Okresný úrad Životného prostredia tu v Zlatých
Moravciach vydal rozhodnutie kde žiada, aby sa tieto zmeny a doplnky posudzovali
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podľa tohto zákona a žiada ich dopracovať a spraviť tam veľmi rozsiahle štúdie, ktoré
samozrejme nikto nepredpokladal, že ich budeme musieť urobiť. Dostali sme sa do toho
štádiá, že ak by sme chceli dotiahnuť tie zmeny a doplnky, musíme dať spraviť ďalšie
správy, odborné stanoviská, posúdenia, rozpracovať ten návrh zmien a doplnkov tak, že
bude obsahovať nielen posúdenie toho čo navrhujeme , ale aj druhé alternatívne variantné
riešenie, čo by nastalo v prípade, že ak by sa tie zmeny a doplnky neschválili, volajú to,
že nulový variant. To znamená, že Mesto by to predbežne stálo asi 10 tisíc Eur a možno
aj viacej. Dodala, že vedenie mesta uvažovalo ako to v súčasnej dobe vyriešiť a naozaj sa
im zdalo najvhodnejšie vyriešiť to zapracovaním do nového územného plánu, ktorý nám
medzičasom už dobieha. Keby vedenie mesta vedelo, že to bude toľko trvať, tak by to
rovno riešilo v novom územnom pláne mesta, ale pokiaľ je to takto, že my teraz by sme
mali ďalšie peniaze, energiu a prácu venovať tým zmenám a doplnkom č. 7 myslí si, že
by to nebolo ani efektívne, ani hospodárne. Ona osobne hovorila aj so spracovateľom
nového územného plánu, ktorý by mal byť do konca septembra predložený, ktorý
povedal, že áno, budú tam zapracovávať také regulatívy, aby sme do aktivity investora
a nejakej inej prípadnej firmy, ktorá by mohla tiež chcieť robiť v priemyselnom parku
niečo čo by bolo škodlivé pre ľudí a nechceli by sme to tam, tak aby sme to tam mohli
obmedziť.
Marta Balážová - skonštatovala, že toto už bolo treba urobiť dávno. Poukázala na to,
že peniaze daňových poplatníkov boli preinvestované zdá sa len tak a nerozumie tomu
ako môže niekto navrhnúť športovisko uprostred priemyselného parku, v priemyselnej
zóne, na súkromnom pozemku kde je enviromentálna záťaž, toto všetko sa vedelo, takže
naozaj pochopiť to nedokáže, pretože už len z princípu, zdravý sedliacky rozum to
nepripustí, pretože to len robím niečo, aby som robil a efekt je potom taký ako to aj
dopadlo.
JUDr. Vozárová - oponovala pani Balážovej, že nemá až tak pravdu, lebo vedenie
mesta hľadalo riešenie, nakoľko ten tlak verejnosti bol naozaj obrovský a pravdaže bol
obrovský záujem aj mesta ako zabrániť tej spaľovni. Poukázala na to, že pani Balážová
hovorí, že to boli vyhodené peniaze, no vedenie mesta si myslí, že za tie zmeny
a doplnky peniaze vyhodené neboli, lebo Mesto sa naozaj snaží robiť všetko preto, aby sa
ten zámer obmedzil. Tak ako sa aj pani Balážová snaží robiť všetko preto, tak aj vedenie
mesta. Čo sa týka športoviska, tak na vysvetlenie povedala, že to nebolo z ich vlastnej
hlavy, ale vedenie mesta sa radilo s odborníkmi ako je možné tieto veci riešiť
a samozrejme uvítali to aj tie ďalšie firmy. Uviedla, že tu sa nehovorí o nejakom parku a
preliezkach v tejto zóne, tam sa musí to športovisko spraviť tak, aby bolo vhodné do toho
daného prostredia. Ak je tam nejaká hala, môžu sa tam spraviť kryté uzavreté squashové
kurty, sauny a pod. , také, ktoré sú uzatvorené.
Marta Balážová - uviedla, že proti tomuto namietali na Ministerstve, kde napísali, že
pokiaľ je tam tá enviromentálna záťaž tak to tam byť nemôže, ale o to jej teraz nejde. Ona
vtedy keď sa konalo zastupiteľstvo, ktoré schvaľovalo tieto zmeny a doplnky, tu bola
prítomná aj s doktorkou Čagotovou a mali názor, ktorý posunuli aj niektorým poslancom,
aby sa zmenili regulatívy na strojársku výrobu a pokiaľ by sa to aj bolo tak zmenilo,
nemali by sme ten problém, mohla by tam byť napríklad výroba elektriny. Samozrejme
toto je problém, ktorý sa ťahá, ktorý treba dobre spracovať, ale chce poukázať na to, že
vtedy bolo to aj prečítané a pán primátor nás odmietol s tým, že vy máte iné riešenie, čo
bolo to športovisko. Skonštatovala, že bolo tam aj iné riešenie.
Primátor mesta - uviedol, že v danom čase podľa jeho názoru zareagoval veľmi dobre,
lebo bolo treba rozhodnúť a podať nejaký návrh, ktorý by bol znemožnil investorom vo
výstavbe spaľovne a v tomto aj naďalej pokračujeme, aby sme tomu zabránili.
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Mgr. Šíra - reagoval na vyjadrenia pani Balážovej, že možno to bude tým, že keď ona
rokovala s pánom ministrom, tak tam nikto z vedenia mesta nebol. Toto sa stalo napriek
tomu, že primátor mesta ju volal, aby sa s vedením mesta zúčastnila na ministerstve, no
pani Balážová sa vyjadrila, že jej bolo odporučené, aby sa ona nezúčastňovala takéhoto
rokovania. Ten týždeň keď bol pán primátor na ministerstve rokovať ohľadom tejto veci
sa dozvedel, že pani Balážová tam bola deň pred tým. Ďalej uviedol, že pokiaľ mala pani
Balážová relevantné informácie, ktoré mohli pomôcť Mestu robiť ďalšie úspešné kroky
na zabránenie, všetci by sme ich vtedy radi uvítali. Pokiaľ ale on vie, tak ona na úrad
s ničím konštruktívnym nebola ani neprišla. V čase keď tu bol na návšteve europoslanec
pán Sulík , tak boli s ním sa pozrieť na mieste a následne s ním prišli na námestie, kde
p.prednosta osobne hovoril s jej kolegom MUDr. Šindlerom, ktorý povedal, že chcete
prísť za vedením mesta na Mestský úrad. K uvedenému sa vyjadril, že môžu kedykoľvek
prísť a spoločne si sadnúť za okrúhly stôl a hľadať spoločne riešenia. Z ich strany sa do
dnešného dňa nikto neozval, napriek tomu, že telefónne číslo na neho majú. On osobne
ma taký pocit, že všetci vieme čo sa v meste deje, zvolebnieva sa, povedzme si to na
rovinu a každý si to vysvetlí po svojom, ako si to kto stavia a povie to na plné ústa,
nakoľko on je človek priamy a otvorený a myslí si, že pani Balážová si na tomto veľmi
stavia kampaň a zadarmo, pretože zatiaľ žiadny iný program nevidel. Toto je podľa neho
dôvod prečo tlačí na vedenie mesta a chce sa ho dotknúť tým, že oni nič nerobia a sú
v úzkych. Avšak opak je pravdou, Mesto robí kroky a opatrenia, snažíme sa, radíme sa,
je to zložitý legislatívny proces a využívame všetky možnosti a na záver môže povedať
len jedno: “Spaľovňu tu nechceme, v tomto má on, pán primátor a právnička mesta jasno
a preto robia a budú robiť všetko pre to, aby tu nebola.“ Dodal, že pán primátor niekoľko
krát verejne povedal, že pokiaľ on bude primátorom tohto mesta, tak Stavebné povolenie
na stavbu nikdy nepodpíše a myslí si, že to hovorí za všetko.
Marta Balážová - pána Sulíka sem do Zlatých Moraviec dotiahla ona.
Poslanec Petrovič - uviedol, že to čo teraz hovorilo vedenie mesta o situácii týkajúcej
sa zmien a doplnkov č.7 je aj pre poslancov MsZ novinka, preto požiadal vedenie mesta,
aby informovalo poslancov o plánovaných krokoch, alebo aj keď bude v tejto veci riešiť
niečo nové, žiada informovanosť poslancov.
Primátor mesta - uviedol, že Mesto zverejňuje všetky kroky, ktoré koná na oficiálnej
stránke mesta.
Poslanec Hollý – poukázal na to, že keď bol na služobnej ceste v Kórei tak tam videl
športoviská priamo vo výrobnej hale. Nevie posúdiť akú tam oni mali ekologickú záťaž,
ale skutočne vedľa obrábacích strojov boli pingpongové stoly a v rámci prestávok si
mohli zahrať pingpong, prípadne ďalší hrali šach. V zahraničných firmách to takto
funguje. Čo sa týka ekologickej záťaže tak vie, že táto tam je, nakoľko tam voľakedy
pracoval a vie, že tam toho trichlóru vytieklo dosť a vie čo robil aj bývalý Danfos, aby
znížil tú ekologickú záťaž, čo sa mu moc nepodarilo, ale myslí si, že keď je toto územie
nevhodné na športovisko, prečo tam môžu v tej ekologickej záťaži pracovať tí ľudia? To
mu nie je celkom jasné, veď potom by sa tam malo zakázať pracovať celkovo.
JUDr. Vozárová - uviedla, že čo sa týka tohto zámeru Energetického zhodnocovania
plastov, tak Mesto má na internetovej stránke celú sekciu venovanú tomuto problému
a vždy tam aktuálne zverejňujeme všetky dokumenty, ktoré máme k dispozícií
a samozrejme čo sa týka informovania poslancov je pravda, že na Mestských
zastupiteľstvách máme vždy toľko veľa programu a všetci vedia ako dlho tam sedávajú,
ale samozrejme ak sa nejaký poslanec zaujíma o niečo, tak nie je problém ohlásiť sa
a ktorýkoľvek zamestnanec, pán prednosta, pán primátor sú mu k dispozícii. Ak teda na
niečo čo ich zaujíma, nie je na týchto zastupiteľstvách, prípadne komisiách, priestor, nech
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sa páči, môžete si kedykoľvek dohodnúť stretnutie na MsÚ.
Pán Paluška - uviedol, že by sa rád vrátil k prípadu pani Jahnovej, ktorá spomínala
meno pani Šimonovej a musí dosvedčiť, že skutočne nakoľko bol u tejto pani osobne, má
celý múr dopukaný a nad oknom má hlbokú prasklinu. Takže niečo na tom pravdy je, že
tie domy sú doničené aj keď nevie posúdiť z akého dôvodu, ale predpokladá, že z tej
ťažkej techniky čo tadiaľ chodila. V tejto súvislosti s ťažkou technikou by chcel
nadviazať na príspevok, ktorý mal na poslednom MsZ , kde mu primátorom mesta bolo
sľúbené, že sa opýta na možnosti zákazu prejazdu autobusom diaľkových liniek. Došlo
k nejakým zisteniam, alebo nie?
Primátor mesta - uviedol, že sa zúčastnil na rokovaniach k tejto téme a bolo mu
sľúbené, že do dvoch týždňov to bude vyriešené.
Pán Paluška - Takže nebude tadiaľ viac chodiť diaľková autobusová linka?
Primátor mesta - tak nám to bolo sľúbené, že to zakážu, len musia nájsť nejaké
zdôvodnenie, ktoré im tento zákaz dovolí zrealizovať.
Pán Paluška - poďakoval primátorovi, že bude veľmi rád pokiaľ sa to takto podarí.
Následne položil otázku JUDr. Vozárovej, že pokiaľ ako občan z môjho domu znečistím
pozemnú komunikáciu, kto má na starosti to dať do poriadku potom, naspäť do
pôvodného stavu.
JUDr. Vozárová - uviedla, že ak niekto znečistí cestu, tak je povinný on to znečistenie
odstrániť.
Pán Paluška - uviedol, že v tomto prípade by chcel poukázať na jednu vec, už dlhodobo
pri dome nie je si istý, ale asi p. Barabáš sa volá čo tam býva, a keď dôjde k nejakému
väčšiemu dažďu tak vždy tam cesta oproti nim je celá od blata. Chcel by informácie, či
niekto vie o tom, že by to už niekedy v minulosti čistili, lebo on má takú skúsenosť, že
tadiaľ chodia autá a tie to rozhádžu po celom okolí. Takže by sa chcel opýtať náčelníka
Mestskej polície či už niekedy toto riešil, nakoľko od domu p. Barabáša je cesta v jednom
kuse špinavá, znečistená od blata, ktoré padá z toho domu na cestu ?
JUDr. Vozárová - sa opýtala, že či znečistenie má byť spôsobené špinavým autom,
alebo tam naprší a tým dažďom to je znečistené.
Pán Paluška – uviedol, že naprší im do pozemku a potom z toho steká blato na pozemnú
komunikáciu.
JUDr. Vozárová - uviedla, že podľa jej názoru by toto znečistenie mal riešiť správca
komunikácie. Dodala, že uvedené sa preverí a bude sa informovať.
Poslanec Tonkovič - uviedol, že keby na Mestskom úrade čítali zápisnice výboru
mestských častí, zistili by, že tam to bolo uvedené niekoľko krát v zápisnici, že tento
problém sa sústavne opakuje a žiada sa riešenie. Riešila to aj Mestská polícia, ale situácia
sa nezlepšila a skutočne je to cesta druhej triedy, ktorá vyzerá ako na majeri.
Pán Paluška- uviedol, že v poslednej dobe sa veľmi množia prípady kedy vybiehajú
z domov rómskych spoluobčanov psi a ohrozujú nie len jeho ale aj ostaných ľudí, ktorí
chodia peši alebo bicyklami. Požiadal o riešenie tejto situácie a zabezpečenia bezpečnosti
okoloidúcich ľudí.
PhDr. Takáč, náčelník Mestskej polície – sa vyjadril najskôr k domu pána Barabáša,
kde uviedol, že Mestská polícia tento problém riešila niekoľkokrát čo bolo
zadokumentované a odstúpili na Mestský úrad na riešenie.
Čo sa týka odchytu psov, tak ten je vykonávaný pravidelne dvomi vyškolenými
pracovníkmi odchytovou tyčou. V poslednom období na podnet pána Palušku ako aj
iných občanov v mestskej časti Chyzerovce bolo pracovníkmi Mestskej polície
odchytených cca 5-6 psov. Nakoľko hliadka Mestskej polície je len jedna, nemôže sa
stále zdržovať len v Chyzerovciach. Následne požiadal občanov o súčinnosť a pomoc pri
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riešení takýchto situácií.

K bodu 49/
Rôzne
K uvedenému bodu rokovania prišla poslankyňa Babocká.
Primátor mesta uviedol - odovzdávam slovo prednostovi MsÚ, ktorý podá bližšie
informácie k rozdanému materiálu poslancom – Návrh na použitie účelového fondu.
Mgr. Šíra - uviedol, že materiál bol pripravený na základe toho, že pani riaditeľka ZŠ
Mojmírova Mgr. Striešková navštívila vedenie mesta s požiadavkou okamžitého
akútneho riešenia havarijného stavu, budovy na tejto škole. S požiadavkou prišla na
základe tlaku rodičov a školskej rady, ktorá poukazovala na hroziace nebezpečenstvo.
Prostriedky Účelového fondu mesta navrhujeme použiť z dôvodu odstránenia havarijného
stavu majetku obce – stavebnou úpravou prekrytia vchodu do pavilónu B v ZŠ
Mojmírova Zlaté Moravce. Havarijný stav budovy bol posúdený odborným pracovníkom
oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti Mestského úradu. Vchod do
pavilónu B v ZŠ Mojmírova je v havarijnom stave, ktorý ohrozuje žiakov a pracovníkov
školy, nakoľko nad vchodom vyrastajú v priestoroch betónovej striešky kríky, ktoré
ničia betónový vchod, tento sa drobí a uvoľňujúce súčasti prekrytia padajú dole.
Predpokladané výdavky na menovanú stavebnú úpravu sú na základe predbežnej
kalkulácie vo výške 13 400€. Vzhľadom na uvedené predkladáme Mestskému
zastupiteľstvu tento návrh. Iné financovanie z iných finančných zdrojov nie je možné,
nakoľko sa blížime ku koncu roka a väčšina kapitol programového rozpočtu je
vyčerpaná.
Dodal, že strieška na pavilóne A je tiež v zlom stave a do budúcna sa bude musieť rátať
aj tu s opravou, nakoľko v súčasnej dobe nemáme dostatok finančných prostriedkov,
bude sa riešiť len havarijný stav na budove B, pavilón A bude rozpočtovaný do rozpočtu
mesta na budúci rok. V prípade nejakých otázok a pripomienok rád odpovie.
Následne požiadal, aby na plátno boli premietnuté fotky strechy na pavilóne B.
Poslanec Galaba – uviedol, že o tomto probléme bol informovaný pani riaditeľkou tejto
školy a aj on osobne jej odporučil, aby sa obrátila na vedenie mesta, aby hľadalo finančné
prostriedky na rekonštrukciu tohto zastrešenia. Dodal, že s predloženým návrhom
súhlasí.
Primátor mesta – uviedol, že naozaj pre bezpečnosť detí je táto rekonštrukcia potrebná
a následne požiadal poslancov o hlasovanie za návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania,
a to že MsZ s c h v a ľ u j e
a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 13.400 € na
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B
v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku
obce
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Návrh na použitie účelového fondu mesta
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Za: 14 (Škvarenina, Petrovič, Lisý, Tonkovič, Hollý, Husár, Hritz, Galaba, Chládek,
Záchenský, Boršč, Babocká, Madola, Vicianová)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 1 (Klučiar)
Neprítomní: 4 (Rumanko, Dubajová, Šepták, Uhrinová)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Prednosta MsÚ - uviedol, že v tejto chváli má k dispozícii zvukový záznam
z hlasovania k bodu č. 44 Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č.
826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa
27.08.2014, a dodal, že tak ako pred chvíľou pani poslankyňa Vicianová keď pred
chvíľou nebola prítomná, ale ešte počas hlasovania prišla a povedala, že je ZA ,
hlasovanie ešte ukončené nebolo, preto jej hlas je platný a takto to malo byť.
Uviedol, že zo záznamu sa všetci dozvedia, že to číslo 9 – pána poslanca Klučiara
hlásené nebolo a chce upozorniť na jeden veľmi dôležitý fakt, že si myslí, že otázka
hlasovania v tej konkrétnej veci, ohľadne teda tých náležitostí DSS Stella je veľmi
kľúčovou a vážnou témou týchto dní a mesiacov, keďže názory mesta a poslancov sa tu
rozchádzajú, je to ostro sledované verejnosťou. On osobne si myslí, že pokiaľ by sa toto
hlasovanie takto nechalo, dochádzame k určitému precedensu do budúcna, pretože pri
akomkoľvek zložitom hlasovaní(nechce týmto nikoho viniť a uvádza to len v teoretickej
rovine) pri chýbaní jedného hlasu poslanci môžu reagovať vyjadrením, že hlasovali.
Dodal, že v zmysle rokovacieho poriadku to funguje tak, že je tu skrutátor a dvaja
zapisovatelia, overoval si u obidvoch zapisovateľov a ani jeden z nich (Mgr. Horvát, p.
Švajčíková) to číslo poznačené nemá. Z hlasového záznamu, ktorý teraz pustí je zrejmé,
že číslo 9 hlásené nebolo. To hlasovanie v tomto bode programu bolo ukončené a nemôže
preto vzniknúť taký precedens, že niekto po dvoch minútach povie „ale ja som chcel, ale
nevedel som“. Uviedol, že každý poslanec je zodpovedný za svoje hlasovanie , drží
hlasovací lístok, mohol sa ozvať pokiaľ jeho číslo nezaznelo, je to jeho právo
a povinnosť, ale nemôže byť hlasovanie ukončené a teraz sa budeme tváriť, že je platné.
Dodal, že je to nejaké nóvum, ktoré vzniklo a vedenie mesta si to určite bude musieť
odkonzultovať s nejakými odborníkmi na samosprávu a hlasovanie (p. Briestenský).
Uviedol, že on naozaj nevie, čo s tým a pokiaľ by to malo byť uznané, tak podľa jeho
názoru vznikol precedens z rokovacieho poriadku. Požiadal o spustenie záznamu s tým,
že v bode Rôzne je k tomu možná diskusia.
Poslanec Hollý - sa opýtal, či je z toho aj videozáznam, lebo on má pocit, že držal tú
kartičku.
Prednosta MsÚ uviedol, že videozáznam nie je, Mesto robí len audiozáznam. Následne
bol spustený audiozáznam, kde číslo 9, poslanca Klučiara, nebolo uvedené.
Prednosta MsÚ - poukázal na to, skrutátorka hlásila hlasy do radu, zľava doprava, takže
ona nečítavala hlasy krížom krážom. Takže podľa jeho názoru keby pán poslanec
hlasovací lístok držal, tak to sa toto nemôže stať. Uviedol, že on vyhodnocuje fakty,
hlasovanie prebehlo, skrutátor oznámil, dvaja zapisovatelia zapísali, číslo 9 chýba,
hlasovanie skončilo, všetci to majú premietané a ten poslanec, ktorý to chcel zmeniť,
alebo čokoľvek, sa neozval, on má za to, že hlasovanie bolo ukončené.
Poslankyňa Vicianová – uviedla, že pre ňu je dôkazom to, že poslanec Klučiar verejne
pred všetkými vyhlásil, že hlasoval a bol ZA. Nech o tom rozhodne súd.
Prednosta MsÚ - o tom nebude rozhodovať súd.
Vzápätí reagovala poslankyňa Vicianová, ktorá povedala, že bude, lebo ona to dá na súd.
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Prednosta MsÚ uviedol, že on má len s tým problém, že pán poslanec sa vyjadroval až
po skončení kompletného hlasovania, zapísaní a prešlo sa na ďalší bod a potom sa vrátilo
naspäť k tomuto hlasovaniu, nebolo to počas hlasovania tak ako to dnes spravila
poslankyňa Vicianová.
Poslanec Petrovič - uviedol, že z toho uhlu kde stojí skrutátorka a pozerá sa na
poslancov sa môže stať, že si to číslo nevšimla, nechce nikoho obviňovať, že to bolo
úmyselne. Následne poukázal na to, že v Národnej rade SR poslanec môže prísť za
predsedom parlamentu aj po skončení hlasovania a zmeniť svoje hlasovanie. Predsedovi
parlamentu ohlási svoje mylné hlasovanie a ten to dá do zápisnice, hlas sa počíta tak ako
sa poslanec opravil, takže takto to funguje v Národnej rade SR a tieto informácie má
overené a potvrdené od jedného poslanca Národnej rady SR. Takže v tomto absolútne
nevidí problém, nakoľko pokiaľ tu ten poslanec je, hovorí ako hlasoval, hoci prepočul,
že sa jeho číslo nevyslovilo, jeho hlas je platný.
Prednosta MsÚ - uviedol, že jeho cieľom nie je sa tu teraz o tomto hádať. Jeho cieľom
bolo spustiť ten audiozáznam aj verejnosti, aby bolo zrejmé, že my sme sa nepomýlili
a povie len toľko, že vedenie mesta sa určite poradí tiež s niekým, kto sa v tejto
problematike vyzná a pokiaľ to bude tak ako hovorí poslanec Petrovič, vedenie mesta
s tým problém nemá, ale pokiaľ by to bolo inak, budú poslanci MsZ informovaní.
JUDr. Vozárová - uviedla, že vedenie mesta nechce nikomu z poslancov upierať právo
na hlasovanie, len by chcela upozorniť na to, že tu narážame na taký komplexný problém,
ktorý sa stáva viac krát, že sú tu poslanci, ktorí sedia v rokovacej sále a nehlasujú ani ZA,
ani PROTI, ani sa NEZDRŽUJÚ, potom je problém, že či ich máme zarátavať do toho
zápisu hlasovacieho kvóra, alebo nezarátavať. V rámci technicko – personálnych medzí
sa snažíme to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie zaznamenávané a momentálne to
riešenie je také, že kolegyňa vždy číta, aby všetci vedeli kto ako hlasoval a všetci si môžu
odkontrolovať, či sa tá jeho hlasovacia kartička prečítala, alebo nie. Dodala, že ona
osobne by bola najradšej, aby sa Mesto v niečom zase posunulo a keby Mesto Zlaté
Moravce a poslanci uvažovali do budúcna o používaní hlasovacieho zariadenia čo si
myslí, že je už skoro na každej dedine a bolo by to naozaj na prospech, kde každý
poslanec by sa pred hlasovaním prezentoval a hlasoval či už ZA, PROTI, alebo ZDRŽAL
SA, týmto by sa hneď zabezpečil aj výsledok hlasovania a predišlo by sa takýmto
zbytočným problémom.
Poslanec Lisý – poukázal na to, že Mestskému zastupiteľstvu predsedá a vedie ho
primátor mesta. Poslanec Klučiar verejne pred zastupiteľstvom vyhlásil, že hlasoval, čo
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie a primátor mesta hlas poslanca Klučiara
uznal a na základe toho hlasovaním ZA tento návrh bolo 12 poslancov a návrh bol
schválený.
Poslanec Galaba – reagoval na príspevok pani právničky, kde sa vyjadrila, že niekedy sa
nevie, či poslanci hlasujú ZA,PROTI, alebo nehlasujú. Uviedol, že chce poukázať na
príklad zo súčasnej schôdze parlamentu Národnej rady SR, kde opozičný poslanci jasne
deklarovali, že na zasadnutí budú prítomní, ale nebudú hlasovať. Čiže na vyjadrenie, že
je v hlasovaní zmätok a nevie sa ako počítať tých čo nehlasovali, chce povedať, že je to
demokratické a platí to všade, že poslanec má právo hlasovať ZA, PROTI, ZDRŽAŤ
SA, alebo NEHLASOVAŤ. Takže aj právo byť prítomný a nehlasovať je právo
poslanca.
JUDr. Vozárová - uviedla, že netvrdí, sú prípady, kedy ten poslanec sa rozhodne, že on
o tomto hlasovať nebude, ale sú prípady, kedy niektorí ani nevedia, v ktorom momente
toho hlasovania sa nachádzajú a samotní poslanci sú dezorientovaní, s tým, že naši
kolegovia majú naozaj niekedy problém, ako ten poslanec hlasoval.
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Poslanec Galaba – uviedol, že tam nemôže byť problém, keď z 10 poslancov ZA : 5,
PROTI : 1 a ZDRŽALI sa: 3, tak NEHLASOVAL: 1. Z tohto je jasné, návrh by prešiel.
JUDr. Vozárová – ale koľko krát sa tu stalo, že sme sa pýtali, tak pán poslanec Vy Ste
boli ZA, PROTI, alebo len tak kýva kartičkou. Každý poslanec by mal svedomito
dvihnúť ruku nad hlavu a nehanbiť sa za svoje hlasovanie.
Poslanec Galaba – uviedol, že on osobne vie ako hlasoval pri každom hlasovaní kde
hlasoval a určite mal aj také hlasovania, že nehlasoval vôbec. Dodal, že on vedel prečo
nehlasoval vôbec.
JUDr. Vozárová - uviedla, že podľa jej názoru by bolo efektívne, keby sa to hlasovacie
zariadenie zakúpilo, čo poslanec Galaba potvrdil a súhlasil s ňou.
Primátor mesta - uviedol, že na hlasovanie poslancov má tiež určitý názor a to, že
občania zvolili
poslancov a zvolili ich aj preto, aby vyjadrili svoj názor
a NEHLASOVAŤ znamená, že poslanec nevysloví svoj názor.
Poslanec Hollý – uviedol, že v minulom volebnom období sa stávalo dosť často, že
nehlasoval a to z toho dôvodu, že protestoval proti tomu ako bola vedená schôdza.
Nebolo to preto, že by nemal svoj názor, ale preto, že mal výhrady voči spôsobu ako to
bolo robené a využil svoje právo poslanca NEHLASOVAŤ. Bol to protest proti vedeniu
zasadnutia Mestského zastupiteľstva nie protest, alebo nesúhlas s bodom rokovania.
Poslanec Madola – uviedol, že rokovanie je v bode Rôzne a dozvedel sa, že bol
odhlasovaný za overovateľa zápisnice. Prišiel o jeden a pol hodinu neskôr ako začalo
Mestské zastupiteľstvo, pri veľa bodoch nebol prítomný, takže z tohto dôvodu nemôže
byť overovateľom zápisnice a žiada, aby určil iného overovateľa.
Na uvedené reagovala pani poslankyňa Vicianová, že môže byť overovateľkou ona.
Primátor mesta – určil namiesto poslanca Madolu za overovateľa zápisnice poslankyňu
Vicianovú. Následne primátor mesta informoval, že v tomto bode mal ešte vystúpiť
hlavný kontrolór, ktorý sa počas rokovania ospravedlnil, že musí odísť.
JUDr. Vozárová – uviedla, že na poslednom MsZ bolo uznesením schválené, že hlavný
kontrolór je poverený vykonaním kontroly v Záhradníckych službách s tým, že mal
predložiť správu na rokovaní dnešného Mestského zastupiteľstva.
Poslanec Madola – podotkol, že to mal byť riadny bod programu rokovania.
JUDr. Vozárová – uviedla, že mohol to byť aj riadny bod, ale vedenie mesta
predpokladalo, že to bude v bode Rôzne, ona osobne rozprávala s pánom kontrolórom
a povedal, že vystúpi keď sa budú riešiť Správy o plnení rozpočtu Záhradníckych služieb
mesta . Nevystúpil, teda možno chcel vystúpiť v bode Rôzne, nevie presne čo sa stalo, ale
musel odísť, pýtala sa ho, čo má povedať poslancom, či predloží tú správu alebo ju pošle,
odpovedal, že ju poslancom pošle písomne. Skonštatovala, že nevie či ju poslanci dostali
pred tým, ale vedenie mesta zatiaľ nie.
Primátor mesta - potvrdil slová JUDr. Vozárovej a ukončil bod Rôzne.

K bodu 50/
Diskusia
Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky k tomuto bodu rokovania.
Poslanec Husár - uviedol, že by chcel položiť otázku primátorovi mesta. Takto pred
rokom na zastupiteľstve, keď primátor mesta odvolal riaditeľa nemocnice pána Grujbára,
tak povedal, že bude informovať, keď nastane ten správny čas, občanov a poslancov, že
kto toho génia do mesta dotiahol, vtedy hovoril, že boli to nejakí dvaja vplyvní muži,
vôbec nevieme, ktorí to boli. Opýtal sa, či už môže občanov a poslancov MsZ
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informovať, kto tohto génia do nášho mesta doniesol, alebo mu ho niekto nanútil, či
odporučil.
Primátor mesta - uviedol, že on nehovoril o dvoch ľuďoch, ale že je to poslanec, aj tu aj
tam. Dodal, že myslel pána poslanca Kéryho, lebo ten prišiel s ním, predstavil mu ho
a napriek tomu, že jemu sa zdal hneď nejaký mladý, mal perfektné vystupovanie atď. atď
a vraj je to ten pravý muž pre nás, pre mesto. Pán Kéry bol vtedy poslanec aj vo VUC aj
v Bratislave v parlamente. Dodal, že hneď pri prvom výsluchu, keď ho zavolali policajti
vypovedať ohľadom toho, čo tento riaditeľ porobil, alebo neporobil, tak vyšetrovateľovi
hneď pri prvom výsluchu to povedal, lebo to sa ho pýtali, že kto ho vlastne dotiahol do
mesta.
Poslanec Chládek - informoval o natočení reportáže k náučnému cykloturistickému
chodníku, ktorá bude odvysielaná zajtra na programe RTVS 2, o 18,05 hod. opakovanie
bude v sobotu ráno a v nedeľu dopoludnia. Tento projekt náučného cykloturistického
chodníka bude ukončený koncom tohto roku a zámerom je informovať občanov v okolí
aké pamiatky sakrálneho charakteru sa nachádzajú na území nášho mesta. Bude vydaná
brožúrka so základnými informáciami o týchto pamiatkach. Ďalej dodal, že vďaka
podpore VÚC bola vyznačená už veľká časť cyklotrás a do konca roka budú vyznačené
ďalšie.
Koncom septembra - začiatkom októbra bude vydaná maľovaná mapa, ktorá je už teraz
v tlači a bude venovaná cykloturistom, zakreslený tam bude aj náučný cykloturistický
chodník našim mestom a aj cyklotrasy, ktoré plánujeme v najbližších dvoch rokoch
vyznačiť.
Za možnosť pracovať na takýchto projektoch chce poďakovať aj Mestu, ktoré ho
zamestnalo v Turisticko-informačnej kancelárii, teda v Záhradníckych službách mesta
a prvé výsledky sú viditeľné aj vďaka Trenčianskej nadácii, že sme mohli v rámci
náučného cykloturistického chodníka obnoviť aj telefónnu búdku. Vyzdvihol aj veľmi
dobrú spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou, kde je riaditeľom pán Husár
a hlavne šikovnými študentami, ktorí ponúkli možnosť, túto telefónnu búdku
rekonštruovať. Ďalej poukázal aj na spoluprácu s inými školami ako napríklad
Gymnázium J. Kráľa.
Poslanec Galaba - uviedol, že v rámci bodu Diskusia by chcel zareagovať na odpoveď
primátora mesta na otázku poslanca Husára, že kto doviedol pána Grujbára do Zlatých
Moravciec. Primátor mesta odpovedal, že to bol pán poslanec Kéry. On osobne o tom
veľmi pochybuje, lebo pokiaľ si dobre pamätá, tak v septembri ..... informoval
prítomných, že akurát mu na telefón volá pán Kéry a opýtal sa poslancov, či môže dať
pána Kéryho k mikrofónu, nech sa vyjadrí, či pána Grujbára doviedol on.
Primátor mesta a poslanci súhlasili.
Primátor mesta - dodal, že samozrejme, že to zaprie.
Mgr. Marián Kéry, poslanec NR SR – pozdravil všetkých prítomných na Mestskom
zastupiteľstve a uviedol, že je veľmi rozhorčený, z toho čo práve povedal pán primátor
Lednár a určite bude zvažovať právne kroky, určite podá na neho trestné oznámenie za
šírenie nepravdivých správ, ktoré poškodzujú jeho meno a je to totálna lož a totálny
výmysel, čo môžu potvrdiť takmer všetci poslanci zastupiteľstva, pretože keď nám bol
predstavený pán Grujbár, bol prvý on a pán Galaba, ktorí to kritizovali a postupne sa
pridávali ďalší poslanci ako Šepták a ďalší. Dodal, že nesúhlasili s tým, že ten pán nebol
schopný predložiť svoj životopis, takže on pána Grujbára prvýkrát videl na
zastupiteľstve, kde ho pán primátor predstavil ako najlepšieho manažéra, ktorý vyťahuje
podniky a naozaj to dokázal. Ukradol 600 tisíc EUR, ktoré teraz chýbajú a ktoré teraz pán
Cimrák, ktorý bol jeho pravou rukou, pýta.
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Poslanec Galaba - uviedol, že zrejme niekto sleduje online prenos a informoval pána
Kéryho. Poznamenal, že on to nebol, ale chcel povedať, že pokiaľ si on dobre pamätá, tak
pán primátor voľakedy spomínal bývalého veľvyslanca z Juhoafrickej republiky, aké
meno to bolo si nevie spomenúť, ale zistí to. Ten pán by mal byť z Trnavy. Poslankyňa
Vicianová vyslovila priezvisko p. Lopašovský. Poslanec Galaba potvrdil, že áno, pokiaľ
si on dobre pamätá, tak primátor mesta uvádzal, že pána Grujbára mu odporučil tento
pán. Dodal, že v tom období bol pán Kéry riaditeľ Mestského podniku a určite tak ako
všetci poslanci do jedného, tak aj pán Kéry ako i iní riaditelia mestských podnikov p.
Tomajko , p. Varga, p. Sendlai, všetci boli prekvapení, že kto sem toho Grujbára doviedol
a ako aj pán Kéry to potvrdil, že určite ho vtedy videl prvýkrát v živote.
Poslanec Boršč - potvrdil, že na zasadnutí keď padla otázka na pána primátora, že kto
ho sem doviedol, tak primátor prvý krát reagoval, že on nevie kto. Uviedol, že určite to je
aj na zázname a dá sa to preveriť. On osobne je presvedčený, že v tom období sa takto
vyjadril.
Poslanec Petrovič – opýtal sa, že nakoľko za chvíľu začne volebná kampaň, či by nebolo
možné, že by mesto zorganizovalo verejnú diskusiu so všetkými kandidátmi na
primátora, nakoľko si myslí, že aj zo zákona majú nárok na nejaký priestor, alebo
zapožičanie tejto sály. Uvedené navrhuje aj z dôvodu, že aby aj pre ľudí nebolo
komplikované ísť na desať mítingov, ale by využili túto možnosť, keby si to Mesto
osvojilo a pozvali by sa všetci naraz tak ako to býva v predvolebných diskusiách a mali
by nejaké rovnaké otázky, rovnaký čas na vyjadrenie svojho názoru. Takže jeho otázka
znie, či je schopné Mesto si osvojiť takúto myšlienku, alebo to bude tak ako po minulé
roky, že každý si bude robiť kampaň na vlastnú päsť.
Poslanec Galaba - uviedol, že túto tému chcel otvoriť aj on. Tiež sa prikláňa k názoru,
aby naozaj bolo umožnené občanom Zlatých Moraviec tzv. verejnú diskusiu so všetkými
kandidátmi. Uviedol, že samozrejme by to mohlo byť v súvislosti s vedením mesta, ale
chcel navrhnúť uplatniť inštitút verejného zhromaždenia, ktoré majú právo zvolať
poslanci, takže to zastupiteľstvo, ktoré bude až v novembri bude veľmi neskoro, preto by
bolo možno dobré takéto niečo tu prijať. Nemusí byť schválené uznesenie ale môže to
byť takým verejným prísľubom, že aj poslanci navrhujú a ak vedenie mesta s tým bude
súhlasiť, tak nájdu sa nejaké termíny, kde budú pozvaní za okrúhly stôl všetci kandidáti
na primátora, aby mohli vystúpiť. V tej súvislosti by chcel povedať, nakoľko nebol na
poslednej Mestskej rade, že na finančnej komisii navrhoval, aby všetci kandidáti na
primátora bez ohľadu na politickú príslušnosť alebo aj nezávislí mali právo vo verejných
zariadeniach mesta, to znamená v Mestskom kultúrnom stredisku, KD Chyzerovce, KD
Prílepy mali možnosť vystúpiť bezplatne s tým, že sa môže dať obmedzenie na dve
hodiny, lebo sa môže stať, že v jeden deň budú chcieť aj dvaja, traja, čo je pochopiteľné,
lebo keď tam už aj tí občania prídu, tak im bude lepšie, keď bude vystúpenie
a prezentácia kandidátov dajme tomu o 15,00 hod.,17,00 hod. a 19,00 hod.
Uviedol, že vyzýva vedenie mesta, aby umožnilo, poprípade, aby dali príkaz riaditeľke
MSKŠ, lebo pokiaľ má správnu informáciu, tak zatiaľ žiadosti ak si niektorí kandidáti
dávali , tak termíny boli potvrdené, ale bola tam žiadaná úhrada, ak sa nemýli tak 80 € na
hodinu. Tu by dal návrh na verejné prehlásenie, možno vedenia mesta, aby všetci
kandidáti sa mohli prezentovať v týchto troch kultúrnych domoch (MSKŠ, KD
Chyzerovce, KD Prílepy) bezplatne.
Prednosta MsÚ – uviedol, že na finančnej komisii bol prítomný, keď poslanec Galaba
otvoril túto tému a jeho vyjadrenie, že to býva zvykom takto vyjsť v ústrety kandidátom
na primátora si overoval a zistil, to mu môže potvrdiť aj riaditeľka MsKŠ pani Holubová,
že nikde sa nenašiel záznam ani nič podobné, že by to bývalo dobrým zvykom, nikde nie
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je uvedené, že by niekto tu mal priestory prenajaté a neuhradil by to. Treba povedať, že
MSKŠ sa borí so svojimi problémami, vedenie mesta sa im snaží z Mesta finančne
vypomáhať, nakoľko meškajú s úhradami rôznych faktúr a verte, že každé euro je pre
nich dobré. Celé je to na zvážení, lebo keď sa na to pozrie z ekonomického hľadiska, tak
vieme ako na tom MSKŠ je a prípadné finančné prostriedky by im vedeli pomôcť uhradiť
niektoré faktúry. Takže keď ekonomicky na to pozrie, tak by povedal určite nie, treba to
zaplatiť, je to kampaň, musia tí kandidáti s tým rátať, že nejaké finančné zdroje ich to
bude stáť. Na druhej strane keď zoberie ako občan, alebo moralista, tak tam vidí priestor
na to a súhlasil by. Dodal, že pokiaľ by sa išlo do druhej možnosti, tak navrhuje stanoviť
určité podmienky ( každý kandidát 1x, max. 2 hod.) , ale musíme si uvedomiť, že MSKŠ
naozaj v takomto prípade príde o finančné prostriedky, ktoré by im vedeli veľmi pomôcť.
Poslanec Galaba - reagoval, že ak môže tlmočiť slová pani Eckhardtovej, tak ona nemá
s tým nemá problém, je ochotná si to zaplatiť, chce mať míting tu aj v Chyzerovciach
a Prílepoch. Uviedol, že myslel skôr na tých druhých kandidátov, ktorí možno budú mať
s tým problém, ale súhlasí s tým, že kto chce ísť kandidovať musí počítať s nejakými
finančnými nákladmi.
Primátor mesta - k uvedenej téme sa vyjadril, že on osobne riaditeľke MsKŠ dal pokyn,
ktokoľvek sa prihlási, že si chce v našich priestoroch robiť volebnú kampaň, nech im
vyjde v ústrety.
Poslanec Galaba - uviedol, že naozaj je to na zvážení, ale on osobne by sa viac
prikláňal k návrhu poslanca Petroviča, čiže jednu verejnú diskusiu, ktorá by bola
bezplatná, ktorá by mala byť posledný týždeň pred voľbami, kde by sa mali všetci
kandidáti možnosť prezentovať, mali by byť pozvaní všetci kandidáti a mohlo by to
zorganizovať Mestské stredisko kultúry a športu. Takže všetkých pozvať, zverejniť
a oznámiť občanom, zabezpečiť online prenos, možno videoprenos, čo si myslí, že nie je
až také zložité. Dodal, že tu vidí ten priestor dať rovnosť všetkým kandidátom na
primátora, takýmto spôsobom by sa to mohlo zrealizovať.
Prednosta MsÚ – reagoval , že návrh poslanca Petroviča si môže vedenie mesta osvojiť,
zorganizovala by sa jedna verejná diskusia v jeden termín na 3-4 hodiny, ale potom by sa
zrušila možnosť, že každý kandidát môže bezodplatne vystúpiť. Každý kandidát nech si
zaplatí a Mesto vyjde v ústrety a zorganizuje na jeden termín 4-hodinovú verejnú
diskusiu s občanmi, ktorá bude zdarma, sólo akciu si každý kandidát uhradí sám.
Uviedol, že nie je potrebné o tomto ani hlasovať, on osobne si to zoberie na starosti
a dohodne potrebné kroky s pani riaditeľkou MSKŠ.
Poslanec Petrovič - dodal, že v takomto prípade sa môžu ušlé finančné prostriedky
MsKŠ vykompenzovať a posunúť rozpočtovou zmenou.
Prednosta MsÚ – uviedol, že s uvedeným sa vedenie mesta popasuje v rámci
kompetencie primátora.
Simona Holubová , riaditeľka MsKŠ – uviedla, že na základe diskusie ohľadne tejto
témy na finančnej komisii si preverovala informácie u bývalej ekonómky, ktorá jej
potvrdila, že vždy si každý kandidát za sálu platil.
Primátor mesta - ukončil tento bod rokovania a prešiel k ďalšiemu.

K bodu 51/
Interpelácie poslancov
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli.
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Poslanec Tonkovič
Interpeloval Technické služby mesta
- nefunkčnosť verejného osvetlenia v mestskej časti Chyzerovce, hlavne na ul.
Palárikovej, žiada to vyriešiť v čo najkratšej dobe, aby bola zabezpečená
bezpečnosť
- nefunkčný rozhlas v mestskej časti Chyzerovce, žiada odpoveď kedy a ako sa
tento problém bude riešiť, aby sa zabezpečila informovanosť občanov v tejto časti
mesta.
Odpoveď očakáva v čo najkratšej dobe, nakoľko je vyvíjaný na neho tlak týchto
občanov.
Poslanec Galaba
Interpeloval vedenie mesta
- informoval, že 12.09.2014 končila zmluva z advokátskou kanceláriou Cimrák
s.r.o., dovtedy bol aj pán Cimrák poverený riadením nemocnice. Opýtal sa, že kto
je v súčasnej dobe poverený a aká je situácia dnes v nemocnici. O odpoveď
požiadal primátora mesta.
Primátor mesta – odpovedal, že riadením mestskej nemocnice je poverený pán Cimrák.
Poslanec Galaba- má určený aj funkčný plat?
Primátor mesta – odpovedal, že áno.
Poslanec Galaba – požiadal, aby na premietacie plátno bola premietnutá zmluva medzi
Mestskou nemocnicou, zastupovaná povereným JUDr. Ing. Martinom Cimrákom
a firmou Cimrák s.r.o. uzatvorenou 12.09.2014.
K uvedenému sa vyjadril, že na zmluve sú náležitosti, kde JUDr. Cimrák ako poverený,
čo môže byť, lebo primátor má právo poveriť, uzatvoril zmluvu s Cimrák s.r.o. a v bode 2
je uvedená suma 19 990€ bez DPH na rok.
Dodal, že táto suma je uvedená na rok a považuje to za nekorektné, že pán Cimrák
uzatvoril 2 mesiace pred voľbami zmluvu s advokátskou kanceláriou Cimrák s.r.o. na 12
mesiacov. Dodal, že keby bola zmluva urobená možno do konca roka, teda na 3 mesiace,
to by sa dalo ešte tolerovať, ale na 12 mesiacov to považuje za nekorektné.

Poslankyňa Vicianová – uviedla, že v rámci bodu interpelácie chce verejne položiť
viaceré otázky. Prvú pánovi primátorovi a ďalšie riaditeľovi Technických služieb pánovi
Branislavovi Vargovi, ktorý keďže tu nie je, žiada písomnú odpoveď.
1.
Dňa 25.06.2014 na 35. zasadnutí MsZ som pánovi primátorovi predniesla požiadavku
občanov, ktorí chceli vedieť, či im mesto môže poskytnúť zdarma alebo za symbolickú
cenu 1 euro ročne verejné priestranstvo v centre mesta pre auto s transparentmi, ktoré
informuje ľudí o spaľovni.
Dňa 05.09.2014 som dostala odpoveď, že tento problém je možné riešiť na základe
písomnej žiadosti a dohody s vedením mesta.
Keďže vidím auto stále na pôvodnom mieste, chcem sa spýtať pána primátora, či ho
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občania z občianskeho združenia Život pre Moravecko už v tejto veci oslovili a na čom
sa dohodli?
Prednosta MsÚ- uviedol, že túto agendu riešil on a pani Balážová nebola riešiť
s vedením mesta túto vec na Mestskom úrade. Uviedol, že touto témou sa vedenie mesta
zoberalo, hľadalo vhodnú lokalitu a zhodli sa na tom, že nemáme problém s tým, aby toto
vozidlo bolo odstavené pri tzv. Mexikoplaci oproti Dráčiku, hneď na kraji čo je naše
priestranstvo, náš majetok, je to centrum mesta, je to na očiach. Toto im bolo dané na
vedomie aj napriek tomu, že osobne za vedením mesta neprišli, na Mestskom úrade táto
téma bola otvorená a doriešená. Zo stany občianskeho združenia Život pre Moravecko sa
nikto neozval, preto zrejme tá ávia stojí tam, kde stojí.

Poslankyňa Vicianová - poďakovala za odpoveď a dodala, že odpoveď na nasledovné
dve interpelácie žiada od pána riaditeľa Vargu v písomnej forme.
1.
Dňa 05.09.2014 napísal občan Andrej Nízl na Mesto Zlaté Moravce žiadosť o zapojenie
svetelného bodu, ktorý bude osvetľovať príjazdovú cestu pre bytový dom číslo 7 a 8 na
Tekovskej ulici. Žiadosť podpísalo 17 občanov. Doručili mi jej fotokópiu s požiadavkou,
aby som sa na najbližšom MsZ spýtala, že v akom štádiu riešenia ich žiadosť na
Technických službách je, pretože z mesta už mali informáciu, že sem bola postúpená.
Uviedla, že by sa chcela spýtať pána riaditeľa Technických služieb ako bude postupovať
pri vybavení tejto žiadosti a v akom časovom horizonte vidí definitívne riešenie tohto ich
problému.
2.
K bodom „Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické
služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. k 30.06.201 (materiál č. 9) a „ Návrh na zmenu
rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. (materiál
č.11) chcem položiť pánovi riaditeľovi viaceré otázky.
- V prvom materiáli ( str. 24) sa píše, že na stredisku Čistenie mesta, údržba mesta
a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú okrem iných prác
aj asfaltovanie a opravu výtlkov. V druhom materiáli je návrh na zmenu rozpočtu,
pretože sa zistilo, že jednotlivé položky v strediskách sú prečerpané, prípadne vôbec
nečerpané a zmenou rozpočtu sa len príspevky pre jednotlivé strediská zvýšia –
znížia. Tento stav nastal z toho dôvodu, že na stredisku údržba a čistenie mesta sa
znížil stav zamestnancov ako aj bola slabá zimná sezóna 2013/2014. To je pravda,
sneh skoro vôbec nebol.
Z dôvodu, že na stredisku Spoločná správa bol znížený príspevok o 10 000 Eur
žiadate o presun finančných prostriedkov vo výške 22 320 Eur zo strediska Čistenie
a údržba mesta, aby bol rozpočet na stredisku ku koncu roka vyrovnaný. (vzniknutý
rozdiel je 12 320 Eur )
Zaujímam sa o tieto materiály preto, lebo začiatkom prázdnin som si osobne prešla
celý obvod. Na Technické služby som osobne doniesla dve žiadosti so zoznamom
všetkých ciest a chodníkov, ktoré potrebujú akútne opravy v rámci letného
asfaltovania. V zozname ulíc som orientačne opísala jednotlivé miesta. Išlo hlavne o
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rôzne jamy a výtlky. Je pravda, že skoro celý august pršalo a nebolo vhodné počasie
na takéto práce.
Chcem sa spýtať, ktoré opravy ciest a chodníkov plánujete v prípade dobrého počasia
ešte v tomto roku vykonať? S akou finančnou čiastkou na tieto práce počítate? Keď
bola slabá zima, či uvažujete ušetrené financie použiť v druhom polroku na
spomínané opravy? Prečo presúvate o 12 320 Eur viac? Čo sa stane ak nepresuniete
22 320 Eur na stredisko Spoločná správa, ale ich použijete na asfaltovanie?
Poslanec Petrovič – interpeloval riaditeľa Technických služieb
- žiada opraviť výtlky na uliciach Hollého, Čajkovského, nakoľko je to tam
v katastrofálnom stave. Informáciu kedy sa plánujú tieto výtlky opraviť žiada
zaslať písomnou formou.
Poslanec Madola - interpeloval vedenie mesta
- opýtal sa na súčasný stav okružnej križovatky, ktorá je zatiaľ so starým asfaltom a
chcel by vedieť, že kedy sa bude dávať nový asfalt, nakoľko v strede kruhového
objazdu zhruba ako sa ide na Hviezdoslavovu ulicu je obrovská diera. Upozornil
na to, že pokiaľ sa nebude nový asfalt pokladať v najbližšej dobe, tak by bolo
vhodné aspoň zatiaľ zakryť túto jamu asfaltom.
Prednosta MsÚ - uviedol, že počas kolaudácie boli znesené viaceré námietky, ako zo
strany PZ SR, správy ciest, pána Holečku atď.. Bolo dohodnuté, že do troch týždňov by
sa mali vydať všetky potrebné povolenia na vybrúsenie celého asfaltu (čo bude
znamenať na 48 hod. odstávku križovatky) a následne by sa mal naliať nový asfalt. Pre
informáciu uviedol, že položenie nového asfaltu nebolo obsahom stavebného povolenia
a nakoľko všetci vidíme, že tento stav nie je dobrý, na základe rôznych nerovností,
odskokov a iných technických parametrov boli vznesené námietky, ktoré sa teraz
snažíme splniť a v priebehu troch týždňov by mali byť vydané nové rozhodnutia.
Legislatívny proces má svoje trvanie a jednoznačne záverom bolo, že všetci chcú, aby
tam asfalt bol, mimo p. Holečku. Verí, že všetky dotknuté orgány spravia všetko preto ,
aby to povolenie vydali. Podľa jeho informácií investor, ktorí to bude hradiť, peniaze na
to vyčlenené má, takže v tomto problém nie je, rátajú s tým.
Poslanec Madola – požiadal vedenie mesta, aby zabezpečilo dočasnú opravu
prepadnutého miesta, aby sa predišlo zbytočným škodám.
Prednosta MsÚ - uviedol, že s tým súhlasí, ale Mesto nie je investor, takže uvedené sa
musí prediskutovať s investorom, musí sa zistiť komu tá cesta patrí a na základe tejto
požiadavky sa môže zo strany Mesta vyvíjať tlak, aby táto diera na ceste bola opravená.
Primátor mesta - uviedol, že zbrusovanie a odstávka križovatky mala byť realizovaná
v dňoch, kedy je v Zlatých Moravciach plánovaný jarmok, preto sa dohodol termín
zhruba o týždeň neskôr.
Poslanec Boršč – interpeloval Technické služby mesta
- požiadal, aby okrem kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré bývajú
každoročne pristavované v tomto ročnom období, boli pristavené kontajneri aj na
iný odpad, napríklad stavebný.
Primátor mesta - uviedol, že požiadavku bude p. Vargovi tlmočiť v najbližšej dobe.
Opýtal sa poslanca Boršča na miesta, kde by navrhoval tieto kontajneri umiestniť.
Poslanec Boršč odpovedal, že na miesta kde budú aj kontajneri na biologicky
rozložiteľný odpad a dodal, že stačí na krátku dobu.
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Poslanec Chládek - interpeloval riaditeľa Technických služieb p. Vargu.
Uviedol, že svoje výhrady uvádza aj ako predseda komisie komisie dopravy a správy
miestnych komunikácií.
Uviedol, že komisia za toto volebné obdobie zasadala 28 krát, kde boli opakovane riešené
problémy ohľadne rozhlasu, komunikácií, osvetlenia a pán Varga bol vždy na túto
komisiu prizvaný, ale ignoroval tieto pozvania ako i poslancov a uznesenia, ktoré sa
k týmto problémom prijali. Tieto uznesenia sa viedli ako nesplnené, nakoľko nikdy na ne
v komisii nedostali žiadnu reakciu ani písomnú, ani ústnu.
-

-

-

-

-

Na poslednom zasadnutí tejto komisie žiadali, aby sa v blízkosti budovy MSKŠ
opravila hlboká diera v chodníku, ktorá ohrozuje v prípade nepozornosti
občanov, na uvedené na komisii reagoval aj p. Hudák, ktorý uviedol, že na toto
tiež už upozorňoval kompetentných. K náprave doteraz nedošlo.
Ďalej uviedol, že na tejto komisii neignorujú problémy, ale snažia sa o ich
riešenie a poukázal na ulicu Pribinovú, kde navrhovali po celej dĺžke vybudovať
bezbarierový prechod na chodníkoch, odstránenie vysokých obrubníkov.
Na podnet občanov 2 roky upozorňovali na opravu chodníka pri cintoríne pred
výchovným ústavom, čo sa konečne vďaka poslancom, ktorí navrhli a schválili
financie 8 500 € tento chodník opraviť, aj keď podľa jeho názoru nespĺňa normu
(šírka chodníka). Občania majú výhrady, chodník je podľa nich úzky.
Poukázal na strom Lipy, ktorý vyhral ako strom roka, rastie v tesnej blízkosti
komunálnej skládky a v čase kedy bola do súťaže daná bola veľmi krásna
a zaradená medzi top 12 stromov. Dnes po dvoch rokoch keď tam boli
s televíznym štábom , tak boli šokovaní, nakoľko okolie je veľmi znečistené
neporiadkom, čo bolo aj medializované v Novom čase.
Požiadal, aby Technické služby našli konečne spôsob ako vyriešiť problémy
s rozhlasom, ktorého sa občania dožadujú. Poukázal na možnosti modernej
technológie, kde občan môže formou sms správy si pozrieť aká bola odvysielaná
správa. Podľa jeho názoru takéto niečo by zabezpečilo informovanosť občanov aj
bez nutnosti rozhlasu a občania, ktorí sa zaujímajú o dianie, by toto prijali ako
ústretový krok.

Poslanec Chládek - interpeloval primátora mesta
- Apeloval na primátora, aby zariadil nech sa niekto s výstupmi komisie dopravy
a správy miestnych komunikácií zaoberal, prečítal si ich a následne riešil, pretože
nie je pravda, ako sa rozpráva, že by zvolení poslanci nemali záujem o riešenie
rôznych problémov.
Prednosta MsÚ - reagoval na príspevok poslanca Chládeka, že všetci dobre vedia, že
ako jeden z mála sa zúčastňuje komisií a práve preto ho zaráža jedna vec, že keď vedenie
mesta prinesie návrh, ktorým do pokladnice vieme dostať 150 tisíc euro za dorovnanie
TKO a minimálne dorovnanie nejakých daní, tak poslanci to pochopia tak, že 5,60 € je
pre občana veľa a návrh zmietnu do koša, čo je 150 tisíc eur vyhodených do koša. Keby
tieto finančné prostriedky boli podelené cca po 15 tisíc eur mohlo sa s nimi nakladať
podľa zváženia poslancov, bolo by to pre dobro obyvateľov, vedenie mesta by s tým
určite súhlasilo.
Poukázal na to, že z každej komisie vyplynú nejaké požiadavky a na uspokojenie týchto
požiadaviek by potreboval 6 miliard Eur. Dodal, že zápisnica poslanca Chládeka má
mnoho strán, kde je niekedy viac ako 60 bodov a z toho viac ako 50 sa opakuje tri roky
dokola.
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Poslanec Chládek - reagoval, že keď je tri roky problém neriešený, tak ho v zápisnici
musí ponechať ako nevyriešený problém.
Prednosta MsÚ - uviedol, že pokiaľ toto mesto bude musieť všetky veci robiť tak, ako
ich zatiaľ robí -držať všetky podniky, CVČ, DOS, ZOS atď., čo on volá čistá „doťačka,
doľava, doprava“, tak dovtedy sa budú písať nevyriešené problémy donekonečna. Dodal,
že toto mesto sa musí začať správať ekonomicky, zbaviť sa kompletnej záťaže, ktorú
nesie a zo zákona nemusí, začať konečne šetriť a potom vzniknú finančné zdroje, aby sa
niečo urobilo, k čomu musí prispieť tak vedenie mesta, ako aj poslanci a nájsť spoločnú
reč, aby to mohlo fungovať. Vedenie mesta chcelo doniesť do kasy 150 tisíc eur,
poslanci boli proti, podľa jeho názoru, pretože sa zvolebnievalo a teraz nám tých 150 tisíc
chýba, mohlo byť na chodníky, na cesty, na TKO, na čokoľvek.
Uviedol, že on tie požiadavky číta, ale z dôvodu, že ich je napr. 600 a Mesto má peniaze
na 20, tak sa musia určiť priority.
Dodal, že veľa krát sa musí prekopať celý rozpočet, aby sa našli peniaze na havarijný
stav, nakoľko rozpočet mesta je už teraz veľmi napnutý. Ako odkaz do budúcnosti
uviedol, že skutočne sa bude musieť nájsť spoločná reč a začať tu ekonomicky rozmýšľať
a myslieť, začať šetriť, aby tie zdroje Mesto malo a mohlo použiť v prospech obyvateľov
tohto mesta pre lepší život.
Poslanec Tonkovič – interpeloval vedenie mesta
- Uviedol, že žiada aby Mesto vstúpilo do rokovania s poľnohospodárskym
družstvom, ktoré to cestu devastuje nič, robí problémy našim občanom ale aj
sebe.
Prednosta MsÚ - uviedol, že o uvedenej veci už dnes s poslancom Tonkovičom hovoril.
On aj p. Hudák na rokovaní s týmto družstvom boli, kde na základe dohody pred
nejakým častom tam niečo nasypali a urobili, odvtedy pršalo, vymlelo sa to nanovo.
Požiadal poslanca Tonkoviča, aby pochopil, že ani on, ani primátor mesta, ani p. Hudák
nemajú kompetenciu ani silu dotlačiť nejaký súkromný subjekt na to, aby opravil cestu aj
keď ju oni využívajú. To je len na ich dobrej vôli keď nám vyjdú v ústrety.
Mesto zdroje na to, aby opravilo túto cestu nemá.
Poslanec Tonkovič – uviedol, že toto všetko chápe, ale za posledné tri mesiace mu nikto
žiadne vyjadrenie k tejto veci nedal. Informácie mu boli podané len dnes.
Poslanec Chládek - interpeloval vedenie mesta a Technické služby mesta
- Požiadal, aby na ceste , kde sa odbočuje do MŠ Žitavské nábrežie smerom k ZŠ
Robotnícka bola pre ochranu našich detí umiestnená značka Pozor deti, Škola.
Dodal, že v tejto časti nie je vyznačený ani prechod pre chodcov pri prechode
z chodníka na chodník smerom do školy. Na toto všetko v zápisniciach zo
zasadnutí komisie upozorňovali a ak niekto povie, že na riešenie tohto sú potrebné
veľké finančné prostriedky, tak už naozaj potom nevie, lebo podľa jeho názoru
urobiť zebru bielou farbou nie je problém.
Prednosta MsÚ - reagoval, že zápisnice z jeho komisie číta, ale každé jedno umiestnenie
značiek podlieha legislatívnemu procesu schválenia. Ako predseda komisie musí predsa
vedieť, že každé jedno umiestnenie značiek musí schváliť dopravný inšpektorát v Nitre,
kde my musíme napísať žiadosť, na ktorú dostaneme vyjadrenie. Pokiaľ je žiadosť
schválená, Mesto musí vystaviť objednávku, ktorá ide cestárom, cestári prídu, cestári
vymenia a vyfakturujú. Apeloval na poslanca Chládeka, že veľmi dobre vie, že p.
Hudák, ktorý za toto zodpovedá má vo svojej kapitole určitý rozpočet, ak sa nemýli
v tomto roku cca 16 tisíc eur. Z tých 16 tisíc eur bolo minutých asi 12 tisíc eur už vo
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februári, pretože dobiehal ešte minulý rok a v súčasnej dobe tam už nie je ani cent.
Uviedol, že nerozumie tomu ako pán poslanec chce vedenie mesta tlačiť vyjadrením, že
nie je až taký finančný problém vymeniť jednu, dve značky, keď stále to je o financiách,
či je to jedna, alebo desať značiek.
Stále tu je potrebné splniť legislatívny proces, kde to musí niekto objednať a následne
zaplatiť z kapitoly, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu a keď v tej kapitole je nula, tak
je nula a nie je možné riešiť ani jednu značku. Jediné riešenie je prijať rozpočtové
opatrenie, presunúť finančné prostriedky do tejto kapitoly a potom sa môže objednávať.
Poukázal na to, že tak ako sa bavili o tých možných financiách, ktoré mesto mohlo mať,
tak značiek mohlo byt' viac, vtedy by mohol mať p. Hudák v kapitole nie 16 tisíc, ale 36
tisíc eur a mohlo by byt' umiestnených dvakrát tol'ko značiek. Vedenie mesta súhlasí aj
s týmto návrhom, ale všetko je o ekonomike a financiách.

K bodu 52/
Schválenie uznesenia

( .

Primátor mesta - požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské
o prijatých uzneseniach z dnešného rokovania.
Poslanec

Tonkovič

- skonštatoval, že

zastupiteľstvo

poslanci na 38. zasadnutí Mestského

zastupiteľstva konaného dňa 18.09.2014 hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané
a schvaľované podľa platného rokovacieho poriadku. Uviedol, že v bode 46 bolo
uznesením schválené zrušenie obchodnej verejnej súťaže a následne sa schválila nová

obchodná verejná súťaž. Ďalej uviedol, že MsZ schválilo návrh použitia účelového fondu
pre ZŠ Mojmírovu. Ostatné uznesenia boli prijaté podľa schváleného programu
rokovania.
Uznesenie č. 828/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18. 09.2014
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v

Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného

dňa

18.09.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky

a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 38. zasadnutí MZ
konaného dňa 18.09.2014
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 829/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Ladislava Boršča ap. poslankyňu PharmDr.
Ivonu Vicianovú

V Zlatých Moravciach,

(

dňa

18.09.2014

'

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 830/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného
18.09.2014
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Tonkoviča
za členov: p. poslanca Ing. Petra Lisého ap. poslanca Vladimíra Klučiara
V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

18.09.2014

(

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 831/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného
18.09.2014
prerokovalo
program zasadnutia 38 . MZ

dňa

schvaľuje

program zasadnutia 38. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh p. poslankyni PharmDr. Ivony Vicianovej zaradiť za bod 44. pôvodného
programu bod - Prerokovanie a schválenie - potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
- Návrh p. poslanca Miroslava Záchenského na stiahnutie bodu č . 43 pôvodného
programu
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 832/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2014

{

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 833/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

(

'

Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
schvaľuje

opatrenia Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 834/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. k 30.6.2014
(

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 835/2014
z 38 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o.na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o.na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
berie na vedomie
opatrenia Mestského strediska kultúry a športu p.o.na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 836/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry
a športu p.o. na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38 . zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry
a športu p.o. na rok 2014
berie na vedomie
zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu p.o. na
rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu

(

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 837/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.2014
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.2014
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú
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Uznesenie č. 838/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
schvaľuje

opatrenia Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 839/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2014
schvaľuje

c) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu
d) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 2014 nasledovne:
• údržba budov mesta zníženie vo výške 7 .OOO Eur, po zmene bude na rok
2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 8.000 Eur.
• údržba nepredaných bytov zvýšenie vo výške 7.000 Eur, po zmene bude
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 57.000 Eur.
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 840/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.2014
V Zlatých Moravciach,
(

dňa

18.09.2014

f

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
Uznesenie č. 841/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

(

1

Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2013
berie na vedomie
opatrenia Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle
správy audítora za rok 2013
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 842/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014
schvaľuje

c) zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014, ktorá je
prílohou k uzneseniu
d) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby
mesta Zlaté Moravce na rok 2014 nasledovne:
• zber, odvoz a skládkovanie KO zníženie vo výške 13.535 Eur, po zmene
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 251.465
Eur.
• prevádzka verejného osvetlenia zvýšenie vo výške 15.115 Eur, po zmene
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 156.615
Eur.
• prevádzka spoločnej správy a dielní zvýšenie vo výške 22.320 Eur, po
zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výške
145.320 Eur.
• údržba a čistenie mesta počas celého roka zníženie vo výške 24.450 Eur,
po zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška
4 l .050Eur.
• prevádzka Zimného štadióna zvýšenie vo výške 550 Eur, po zmene bude
na rok 20 14 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 20.550 Eur.

(

V Zlatých Moravciach,

l

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 843/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2014

(

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 844/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
schvaľu je

opatrenia Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 845/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

(

Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
a) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013
b) správu nezávislého audítora ku konsol idovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013
c) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
berie na vedomie
c) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2013
d) dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta
Zlaté Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013
schvaľuje

Konsolidovanú

výročnú

V Zlatých Moravciach,

správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013

dňa

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 846/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Mojmírova k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 849/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2014
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej umeleckej školy
k 30.6.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 850/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

{

Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu k 30.06.2014
berie na vedomie
c) Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2014
d) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 851/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým
opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného
18.09.2014
prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením

dňa

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

{

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 852/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014
na základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014
v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 853/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.20 14
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 19/2014
na základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 19/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 19/2014
v zmysle ustanovenia § 14 Zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

(
1

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Neschválené Uznesenie č ...... /2014 z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18. 09. 2014

(

[Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - časť parcely registra „E" číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2,
pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších red isov

Mestské zastu12iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného
18.09.20 14

dňa

p rerokova l o
návrh na schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 - časť
parcely registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m 2
pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing.
Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212,
(zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa
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(

.

nachádza v bývalom areáli Školského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde
spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 712014 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným
Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014:
2
diel č. 2 o výmere 643 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/26 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 3 o výmere 472 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
2
diel č. 5 o výmere 82 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
2
iel č. 6 o výmere 847 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 8 o výmere 16 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 9 o výmere 929 m , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C'' č. 15574/66
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
2
diel č. 10 o výmere 7 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
uvedené pozemky o cene 7,- €/m (čo pri celkovej výmere 6075 m 2 predstavuje sumu
42.525,-€).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť ozemkov je priľahlých k ozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej
ulici v Zlatých Moravciach.
schvaľuje

prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 5417 - časť parcely registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda;
celková výmera: 7273 m2 podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou
kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne:
2
diel č. 2 o výmere 643 m , ktorý tvorí pozemok arcelu registra „C" č. 15574/26 dru
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 3 o výmere 472 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 dru
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
2
diel č. 4 o výmere 3079 m , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
2
diel č. 5 o výmere 82 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/4 druh
pozemku zastavaná locha, od časťou stavby žiadateľa
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diel č. 6 o výmere 847 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 8 o výmere 16 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
diel č. 9 o výmere 929 m , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66
druh pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
2
diel č. 10 o výmere 7 m , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
2
uvedené pozemky po cene 7,- €/m čo ri výmere celkovej 6075 m2 predstavuje sumu
42.525,-€)
~ pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti
ng. Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
66 518 212, (zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:
10020/N)
~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
e:ákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
rBenátCentrum, spol. s r.o. a časť ozemkov je priľahlých k ozemkom od uvedenými
stavbami tvoriace dvor.
2

(

schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov, za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej
ulici v Zlatých Moravciach.

(

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabez
uzatvorenie kúP.nopredajnej zmluvy odľa schvaľovacej časti uznesenia.

W Zlatých Moravciach dňa 18. 09. 201

Ing. Peter Lednár, CSc.
rimátor mesta

Mgr. Roman Šíra
rednosta MsÚ
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ečiť

Neschválené Uznesenie č. ... /2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
!konaného dňa 18.09.2014
.

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce parcely
2
KN registra „C" číslo 1936/2 o výmere 71 m druh pozemku ostatná plocha, pre
Milana Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
pred isov
-

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
1 8. 09.2014
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (LV č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m2, podl'a geometrického plánu č.
83/2014 vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 22.08.2014, prevodu novovytvorenej parcely KN registra
2
„C" číslo 1936/2 o výmere 71 m druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k.
ú. Zlaté Moravce na Robotnícke· ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona

);::>
č.

a manž. Ing. Emíliu Némovú

pre Milana Nému

);::>

138/1991 Zb. o majetku

);::>

obcí v znení neskorších predpisov
2
za navrhnutú kú(?nOJ?redajnú cenu 20,- €/m
•

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,
- ozemok malej výmery.
pre rokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkovEOd
existujúcou skládkou tuhého komunálneho od adu formou mimosúdnychdohôd.
�ch

v a/' uje

prevod nehnuteľného maj etku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)
časti
pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné plochy o
celkovej výmere 3795 m2, podľa geometrického plánu č. 83/2014 zo dňa 07.08.2014
vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 22.08.2014, prevod novovytvorenej parcely KN registra
2
,tC" číslo 1936/2 ovýme re 71 m druh pozemku ostatné plochy, ktorý sanachádza v k.
73
-

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 855/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS,
NNV")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konanom dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté
Moravce a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so
stavbou „NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV" a vo veci súhlasu so
zriadením vecných bremien v prospech spoločno sti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný
po realizácii stavby
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí
prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb
a zariadení v súvislosti so stavbou „NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV"
a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý
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(

bude spracovaný po realizácii stavby, predmetom ktorej bude vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcich zaťažených
nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b).
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických
zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo
elektroenergetických zariadení.
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce
a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté
Moravce, zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
2
- parcela KN registra „E" číslo 5592 o výmere 6144 m , druh pozemku ostatné plochy
2
parcela KN registra „E" číslo 5591 o výmere 6651 m , druh pozemku ostatné plochy
2
- parcela KN registra „E" číslo 5601 o výmere 15678 m , druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
podľa
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien

splnomocňuje

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

l

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

77

Uznesenie č. 856/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou - časti parcely registra „C" číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2
pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou 2
časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m pre Mesto Zlaté
Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou 2
časti parcely registra „C" číslo 2457 /30 o výmere cca 200 m pre Ing. Igora Štrbu
a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou - časti parciel číslo 2012/2,
2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, podľa priloženej situácie.
2
Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere cca 120 m doplatí Ing. Igor Štrba
Mestu Zlaté Moravce. Schválenie spôsobu zámeny pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
2
za cenu 20,- eur/m
a za podmienky predloženia geometrického plánu na oddelenie a určenie práv
k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele
registra „C" číslo 2457/37,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom.
schvaľuje

zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu
prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou - časti parcely registra
2
„C" číslo 2457130 o výmere cca 200 m pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo
vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou - časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37
2
0 výmere cca 80 m pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku
obcí v znení
neskorších predpisov, podľa priloženej situácie.
2
Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere cca 120 m doplatí Ing. Igor Štrba
Mestu Zlaté Moravce. Schválenie spôsobu zámeny pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
2
za cenu 20,- eur/m
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a za podmienky predloženia geometrického plánu na oddelenie a určenie práv
k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele
registra „C" číslo 2457/37,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

(

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

(
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ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpeč iť zverejnenie zámeru.

V Zlatých Moravciach,

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

(

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 860/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce zámenou - časti parcely registra „C" číslo 3164/2 o neurčenej malej
výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta
Ďuráčeka zámenou - časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného z reteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
zámenou - časti parcely registra „C" číslo 3164/2 o neurčenej malej výmere pre Ing.
Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka zámenou časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb.
o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, podľa priloženej situácie, pričom
rozdiel vo výmerách sa vysporiada doplatením za cenu l 0,- eur/m2 a za podmienky
predloženia spoločného geometrického plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- mestský pozemok sa nachádza v oplotenej záhrade žiadateľa a je priľahlý k jeho
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pozemku parcele registra „C" číslo 3127/2 v kultúre záhrada, ktorý už užíva,
- mesto potrebuje pozemok časť parcely registra „C" číslo 3127/2 Ing. Róberta Ďuráčeka
pre vybudovanie chodníka na Dobšinského ulici podľa projektu spracovaného Ing. Š.
Lisým,
- pozemky malej výmery.
schvaľuje

(

zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu
prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou - časti parcely registra
„C" číslo 3164/2 o neurčenej malej výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku
vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka zámenou - časti parcely číslo 3127 /2 o neurčenej
malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov, podľa priloženej situácie, pričom rozdiel vo výmerách sa vysporiada
2
doplatením za cenu 10,- eur/m a za podmienky predloženia spoločného geometrického
plánu na oddelenie a určenie práv k pozemkom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- mestský pozemok sa nachádza v oplotenej záhrade žiadateľa aje priľahlý k jeho
pozemku parcele registra „C" číslo 3127 /2 v kultúre záhrada, ktorý už užíva,
- mesto potrebuje pozemok časť parcely registra „C" číslo 3127/2 Ing. Róberta Ďuráčeka
pre vybudovanie chodníka na Dobšinského ulici podľa projektu spracovaného Ing. Š.
Lisým,
- pozemky malej výmery.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť zverejnenie zámeru.

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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Uznesenie

č.

863/2014

z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Úprava uznesenia MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 - prenaJom mestského
majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. - z dôvodu skutočností
zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MsZ konanom
dňa 18.09.2014

prerokovalo
Návrh na úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011,
ktorým bol schválený prenájom mestského majetku - nebytových priestorov o výmere
346 m2 nachádzajúcich sa II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti - budovy súp. č. 502
(budova detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku pare. č. 7117,
druh: zast. pl. a nádvoria, zapísanej na LV č. 3467, pre k.ú., Zlaté Moravce pre
spoločnosť GENEA s.r.o., J. Fándlyho 32, 917 01 Tmava, IČO: 35798599 - a to
z dôvodu skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (zistená iná výmera
predmetu nájmu)
schvaľuje

úpravu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011, ktorým bol
schválený prenájom mestského majetku - nebytových priestorov o výmere 346 m2
nachádzajúcich sa II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti - budovy súp. č. 502 (budova
detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku pare. č. 7117, druh: zast.
pl. a nádvoria, zapísanej na L V č. 3467, pre k.ú., Zlaté Moravce pre spoločnosť GENEA
s.r.o., J. Fándlyho 32, 917 01 Trnava, IČO: 35798599 - a to z dôvodu skutočností
zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (zistená iná výmera predmetu nájmu) tak, že
v predmetnom uznesení:
sa slová „o výmere 346 m2" sa nahrádzajú slovami „o výmere 424,96 m2" a slová „za
nájomné vo výške 576,67 eur mesačne" sa nahrádzajú slovami „za nájomné vo výške 20
eur/m2 ročne, čo predstavuje nájomné 708,27 eur mesačne v prvom kalendárnom roku
nájmu".
Ostatné časti predmetného uznesenia zostávajú nezmenené.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej
časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú
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Uznesenie č. 864/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18. 09. 2014
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18.
09.2014
prerokovalo
Návrh na potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.08.2014
schvaľuje

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
potvrdenie uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského
Moravciach konaného dňa 27.08.2014

(

V Zlatých Moravciach

dňa

zastupiteľstva

v Zlatých

18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 865/2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18. 09. 2014
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 18.
09.2014
prerokovalo
návrh na predÍženie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytových
priestorov na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach, súpisné
číslo 1572 na parcele registra „C" číslo 2490/2 zapísanej v LV číslo 3453 v celosti na
2
Mesto Zlaté Moravce , s prevádzkovou plochou 68,50 m s účelom prenájmu prevádzka
Budha baru pre Ing. Petra Lisého ml., miesto podnikania: Mládeže 1569/3, Zlaté Moravce, IČO
47648686,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné v zmysle platnej
89

nájomnej zmluvy, na dobu 7 rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- nebytové priestory sú zhodnotené zaplatenou investíciou nájomcu
schvaľuje

(

3/5 väčšinou všetkých poslancov predÍženie prenájmu nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na poschodí v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach,
súpisné číslo 1572 na parcele registra „C" číslo 2490/2 zapísanej v L V číslo 3453
v celosti na Mesto Zlaté Moravce, s prevádzkovou plochou 68,50 m 2 s účelom prenájmu
prevádzka Budha baru pre Ing. Petra Lisého ml., miesto podnikania: Mládeže 1569/3, Zlaté Moravce, IČO
47648686,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné v zmysle platnej
nájomnej zmluvy, na dobu 7 rokov od 20.12.2014 do 31. 12. 2021.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- nebytové priestory sú zhodnotené zaplatenou investíciou nájomcu
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konan ie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 866/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ v Zlatých
Moravciach č. 804/2014 za účelom prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - stavby a pozemkov na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach stavba súpisné číslo č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na zruseme obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ v Zlatých
Moravciach č . 804/2014 za účelom prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
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- stavby a pozemkov na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba sup1sné
číslo č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle §
9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
využíva
oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok
ruší
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zo dňa 07.07.2014 k predmetu prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov
parcely KN registra „C" číslo 1825/2 a 1825/l o spoločnej výmere 1699
m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok
zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č . 3453 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorá prebiehala do
01.08.2014.

(
V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 86712014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach stavba súpisné číslo č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely
1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa
18.09.2014
prerokovalo
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce
sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 (orientačné
číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C'' číslo 1825/2 pôvodne
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory
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a pozemky parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1
o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza
spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453
spôsobom podľa
§ 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) na schválenie podmienok
obchodnej
verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov
parcely KN registra „C" číslo 1825/2 a 182511 o spoločnej výmere 1699
m 2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok
zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č . 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• stavba súpisné č . 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku
parcela KN registra „C" číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• parcela KN registra „C'' číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
• parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

(

schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce
v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
predpisov
schválenie
zámeru previesť
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné čís l o 460 (orientačné číslo 45)
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemky
parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m 2
,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor,
všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č . 3453
§ 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
spôsobom podľa
v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku
parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad
ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely KN registra
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„C" číslo 1825/2 a 182511 o spoločnej výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) „Odpredaj stavby a pozemkov na S ládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach):
• stavba súpisné č . 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku
parcela KN registra „C" číslo 1825/2
dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých
Moravciach) :
• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
• parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
• zabezpečiť v termíne do 29.09.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a ukončenie predkladania návrhov s termínom uzávierky do 17 .10.2014 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie
•
•

súťažných

návrhov

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach

dňa

18.09.20 14
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤ AŽE (OVS)
na uzavretie kúpnej zmluvy na
stavbu, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v L V mesta Zlaté
Moravce č. 3453:
• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2
a pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce a sú zapísané v L V mesta
Zlaté Moravce č. 3453:
• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
• parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

{

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č ........ ./2014 zo dňa 18.09.2014.
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov organizácie:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Zastúpené:
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
Adresa organizácie:
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Internetová adresa:
www.zlatemoravce.eu
IČO:
00308676
JUDr.
Vozárová, Ing. Kmeť
Kontaktná osoba:
037 / 69 239 30, 037169 239 28,
Telefón:
037 / 69 239 45
Fax:
pravnik@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu,
E-mail:

(
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2. Predmet obchodnej verejnej

súťaže

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce a uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľný majetok mesta v súčasnosti mestom Zlaté Moravce nevyužívaný a to:
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV č. 3453
stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 1825/2.
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej
v Zlatých Moravciach) a sú zapísané v LV č. 3453
•

(

•
•

parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m 2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

Uvedené

nehnuteľnosti

sa nachádzajú v pamiatkovej zóne.

3. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu
je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa:

Navrhovateľ

Fyzická osoba uvedie:
narodenia,

meno,

priezvisko,

rodné priezvisko, bydlisko, dátum

rodné číslo, telefónny kontakt,
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ uvedie:
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obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb)
oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt.
Pri riešení návrhu využitia stavby a pozemkov:
- rešpektovať umiestnenie nehnuteľností - stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN
mesta Zlaté Moravce (základná občianska vybavenosť) a okolité využitie nehnuteľností
(IBV)
V textovej časti návrhu uviesť:
- predmet kúpy
účel
kúpy
(rešpektovať ÚPN
mesta Zlaté Moravce a okolité využitie
nehnuteľno stí)

(

(

stručný
popis
koncepcie
riešenia
využitia
nehnuteľností
- stavby a
pozemkov
- cenová ponuka vyjadrená v eurách za stavbu a pozemky spolu
návrh kúpnej zmluvy datovaný a podpísaný navrhovateľom, resp. jeho
štatutárnym zástupcom v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom
v súťažných podmienkach)
Prílohy návrhu:
čestné
vyhlásenie navrhovateľa - súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom
znenia kúpnej zmluvy
návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach - musí byť podpísaný a datovaný (u
právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby)
doklad o zaplatení zábezpeky
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické osoby)
V prípade, že návrh nebude spÍňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.

4. Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené
požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
s označením - Obchodná verejná súťaž 3 - predaj stavby a pozemkov na Ul.
Sládkovičovej, Zlaté Moravce - „NEOTVÁRA Ť".
Navrhovateľ predloží návrh osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou
poštovou zásielkou na adresu:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne
zaevidovaný najneskôr do 17.10.2014 do 13.00 hod. Do obchodnej verejnej súťaže
nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na adresu vyhlasovateľa, alebo
predložený po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné
predložený návrh zmeniť a ani odvolať.
5. Časoyý plán súťaže
1. Vyhlásenie
2. Obhliadku

súťaže dňom:

29.09.2014
môžete

nehnuteľností

vykonať

v

dňoch

od 29.09.2014 do

ukončenia

predkladania návrhov súťaže na základe telefonického dohovoru s
kontaktnou osobou v pracovných dňoch.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 17.10.2014 o 13.00 hod.
uskutoční
4. Vyhodnotenie
návrhov
súťaže
komisia
ustanovená
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Mestským
zastupiteľstvom a primátorom mesta Zlaté Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc. do
troch
pracovných dní od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí.
5. Vybraný
návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupiteľstva,
zásadne
najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli návrhu
na
vklad do KN).
6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľností
Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.

6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do troch pracovných dní
od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí; miesto otvárania obálok
s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, 1.
poschodie /malá zasadačka/.

7. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ

verejnej

neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej

súťaži.

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak
jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Aj navrhovateľ podá viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené .

l

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE
Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A
ÚČEL VYUŽITIA stavby a pozemkov (50%).
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byt' v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce.

9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa
v lehote do 1O kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom
vyhlasovateľ písomne oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol.
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10. Podmienky

súťaže

OVS sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej
tabuli
mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce
(MESTO A JEHO SPRÁVA, Úradná tabuľa mesta, Rok 2014,
www.zlatemoravce.eu
Iné informácie) dňa 29.09.2014.
Požadovaná celková cena je cena minimálne 65.450,- €.
(všeobecná hodnota nehnuteľností - pozemkov a stavby na základe znaleckého posudku
č. 5912013 zo dňa 03.04.2013 , ktorý vypracoval znalec Ing. Ľubomír Rajnoha, zapísaný
v evidencii znalcov na stránke MS SR je 65.100,00 € + cena za znalecký posudok
350,00 € = spolu 65.450,- €,slovom: šestäesiatpäťtisícštyristopäťdesiat eur)
• Vyhlasovateľ OVS /predávajúci/ upozorňuje účastníka OVS /kupujúceho/ na
skutočnosť, že v prípade nadobudnutia uvedených nehnuteľností
do svojho
zriadenia vecného bremena
vlastníctva môže očakávať potrebu riešenia
spočívajúceho
v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v
prospech vlastníka susediacej nehnuteľnosti Iv prospech vlastníka pozemku
parcely registra
C-KN číslo 182311 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 955 m 2 a taktiež pozemok parcelu registra C-KN číslo
182312 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 770 m 2, na
ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223 (iná budova) - krecht/ na
časti pozemku registra C-KN
parcela č. 1825/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria).
• Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľností jeho schválením Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.
• Cena za nehnuteľnosti bude uhradená najneskôr do 90 dní od podpisu zmluvy.
• Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Zlaté Moravce
bezodkladne po podpise zmluvy. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
• Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky zloží do pokladnice mesta
Zlaté Moravce alebo na účet vedený vo VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22
0200 0000 0000 finančnú zábezpeku v sume 900,- €, inak návrh nebude do
súťaže zahrnutý.
• Finančná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy započítava do schválenej
kúpnej ceny.
• Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 3 pracovných
dní po predložení oznámenia o neúspešnosti v súťaží a dokladu o jej úhrade.
• Súťažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulačný poplatok
v sume 33,- € v pokladnici mestského úradu alebo na účet vedený vo VÚB:
33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000. Fotokópiu dokladu o zaplatení
manipulačného poplatku súťažiaci nalepí na obálku predkladaného súťažného
návrhu.

•
•
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Vyhlasovateľ

odmietnuť

si vvhradzuje právo
všetky predložené návrhy,

súťaž zruš iť, ukončiť súťaž

ako neúspešnú

Kúpna zmluva č. SMM- /
/2014
o prevode práv k nehnuteľnosti
podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Predávajúci:

Mesto Zlaté Moravce
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc.
so sídlom:
953 O1 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2

IČO:
DIČ:

00308676
2021058787

Bankové spojenie:

VÚB Nitra, a.s.

Č. účtu - IBAN:

Kupujúci:
(

SK78 0200 0000 0016 2257 8653

meno a priezvisko
trvalý pobyt
rodné číslo
dátum narodenia
bankové spojenie

obchodné meno
sídlo

číslo účtu

zapísaný v registri
zastúpený .......... .
bankové spojenie

IČO
DIČ
IČDPH

číslo účtu

IBAN:

uzatvárajú túto zmluvu:
Čl. 1.

Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, vedených Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom, na LV č . 3453, a to:
a) stavby súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom), postavenej na pozemku
vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 ,
b) pozemku vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 365 m 2 ,
c) pozemku vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 334 m2 •
(Nehnuteľnosti uvedené v tomto odseku sa v zmluve ďalej označujú aj ako „predmet
prevodu".)
2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje
• stavbu súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom), postavenú na pozemku
vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/2
• pozemok vedený ako parcela registra „C" číslo 1825/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 365 m 2 ,
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pozemok vedený ako parcela registra „C" číslo 1825/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 334 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, do výlučného
vlastníctva v celosti, podiel 111
(alebo príp. do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti podielu .... ....... .).
•

Čl. II.

Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za celý predmet prevodu vo výške
eur, slovom .. „ . „ .. „ „ .... „ .. .. „ „ ... „ „ .... „ ... eur.

.........•.. „ „ „ „ .... „ „ „ „ . „ . „ .

(

2. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto
zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na účet predávajúceho. V prípade,
že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou, má predávajúci právo od
tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci tiež právo na
uhradenie zmluvnej pokuty vo výške O, 1% z kúpnej za každý deň omeškania.
Čl. III.
Vlastnícke právo

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o povolení vkladu
vlastníckeho práva z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
2. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
3. Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy do KN na Okresný úrad Zlaté
Moravce, katastrálny odbor podá predávajúci bezodkladne po podpise tejto kúpnej
zmluvy.
Čl. IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.
Kupujúci prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so
stavom predmetu kúpy a s jeho vybavením. Stav predmetu kúpy je mu
úplne známy z
písomnej
dokumentácie predávajúceho (z listu vlastníctva, na
ktorom je predmet kúpy zapísaný), ako aj z osobnej prehliadky a prehlasuje, že
predmet kúpy prijíma a kupuje bez výhrad, v stave v akom stojí a leží ku dňu podpisu
tejto zmluvy.
2.
Predávajúci oboznámil
kupujúceho so stavom nehnuteľností, ktoré sú
predmetom
prevodu tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach
neviaznu žiadne dlhy ani vecné bremená.
101

3.
Predávajúci upozomuJe kupujúceho na skutočnosť, že v prípade nadobudnutia
uvedených nehnuteľností do svojho vlastníctva môže očakávať potrebu riešenia
zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu prospech
vlastníka susedných nehnuteľností Iv prospech vlastníka pozemku parcely registra „ C"
číslo 182311 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 955 m 2
a taktiež
pozemku parcely registra „ C" číslo 182312 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 770 m 2, na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223 (iná budova)
na časti pozemku parcely registra „C" číslo 182511 (druh pozemku:
- krecht/
zastavané plochy a nádvoria).
4.
Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach, ktoré sú
predmetom
prevodu nie je, ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné
správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných nehnuteľností, alebo ich častí, a že voči
uvedeným nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré môžu priamo
alebo nepriamo postihovať predmetnú nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho práva k
nej.
5.
sú

Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťam i , ktoré sú predmetom prevodu me
zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.
Čl. V.
Ostatné dojednania

1.
Predávajúci vyhlasuje, že spôsob prevodu nehnuteľností uvedených v čl. 1. bod 1
tejto zmluvy v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení - obchodnou verejnou súťažou /vyhlásenou v súlade s ustanoveniami §
281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov/ podľa§ 9a ods. 1 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov boli schválené Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č ......./2014 na 38. zasadnutí
konanom dňa 18.09.2014.
2.
Mestské zastupiteľstvo
v
Zlatých
Moravciach
na
svojom
zasadnutí konanom dňa 13.11.2014 na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže a v
súlade so schválenými podmienkami OVS Uznesením č .......
konečný
prevod
predmetu
prevodu
pre
kupujúceho
/2014, schválilo
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy (viď. zmluvné strany - kupujúci).
3.
Kupujúci sa zaväzuje využiť nehnuteľnosti uvedené v čl. 1. bod 1, ktorá je
predmetom tejto zmluvy v súlade s platným ÚPN mesta Zlaté Moravce v čase
uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy, na ktorom je predmet prevodu určený ako základná
občianska vybavenosť, prípadne v súlade s využitím susedných nehnuteľností na IBV
~ za účelom

········································································································································
4.
Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade prevodu nehnuteľností uvedených v čl. 1.
bod 1 na tretí subjekt patrí Mestu Zlaté Moravce predkupné právo na kúpu
nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 za kúpnu cenu vo výške trhovej hodnoty týchto
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nehnuteľností.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou
sú
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť všetkých zmluvných
strán nie je ničím obmedzená
a
zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani
za nápadne nevýhodných podmienok.

(

Túto zmluvu v zmysle
§ 5a
zákona
2.
č . 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto
Zlaté
Moravce zverejní na webovom sídle mesta.
3.
Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas v súlade so zákonom 122/2013 z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných
údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie
a na jej zverejnenie.
4.
O zverejnení
zmluvy podľa
predchádzajúceho odseku svedčí písomné
potvrdenie
o zverejnení zmluvy. Mesto Zlaté Moravce vydá tri vyhotovenia potvrdenia o zverejnení
zmluvy, 1 pre kupujúceho, 1 pre predávajúceho a 1 pre Okresný úrad Zlaté Moravce,
katastrálny odbor, ako prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva.
5.
Zmluva
stranami
a nakoľko
sa

platnosť

nadobúda
jedná

o

dňom

jej podpísania všetkými zmluvnými

zmluvu, ktorej povinné zverejnenie ustanovuje zákon,

účinnosť

nadobúda dňom
nasledujúcim
po
dni
JeJ zverejnenia ( obligačno-právne
následky).
Vlastnícke
právo
k
predmetu
prevodu
nadobúda kupujúci na základe
právoplatného
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o jeho povolení do
katastra nehnuteľností (vecno-právne následky).
Meniť a dopÍňať
6.
ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou
formou za
súhlasu oboch
zmluvných
strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa
riadia
príslušnými
ustanoveniami
občianskeho
zákonníka a ostatných
príslušných predpisov v platnom znení.

7.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť
originálu.
Každá zmluvná strana dostane po 2 vyhotoveniach a 2 vyhotovenia budú tvoriť
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prílohu návrhu na vklad.
8.
Obe zmluvné strany
prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto
zmluvy
o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali,
obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou
ju vlastnoručne podpisujú.
V Zlatých Moravciach,

dňa

za predávajúceho:

V Zlatých Moravciach,

dňa

kupujúci:

Mesto Zlaté Moravce
Ing. Peter L e d n ár, CSc.
primátor mesta

(

Uznesenie č. 868/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18. 9.2014
Návrh na použitie účelového fondu mesta
Mestské zastupite ľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38.zasadnutí MZ konanom
18.9.2014
prerokovalo
návrh na použitie účelového fondu mesta

dňa

schvaľuje

c) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 13.400 € na
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B
v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku
obce
d) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v
zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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K bodu 53/
Záver
Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva,
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupite ľstva. Primátor mesta
ukončil 38. zasadnutie Mestského zastup iteľstva .

Zlaté Moravce 18.09.2014
Zapísala:

:JV~~ !/(? /)
·········~··7....~ .....
Silvi~ Švajčíková

...

(?~

·····························

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

// , ' / v

· t~l- (tí /Č-f
7

/

Ing. Ladislav Boršč
Overovateľ zápisnice

fl'lllvJ

··:············; ··········································

PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová
Overovat~ľ zápispice
!} !l_ _
,- hb
1
fu;dlu 1fa/J?f ,4 /1.1-!f /i-Z,c, OÚJiu ~ fraa; ; · , 7 /
I .fz;r'!!tiadc?v cf'<l ~t.?J.Cdt'Jtel f f r--l-'ú~

Príloha:
Zlaté Moravce 7.10.2014
Výhrada overovateľa zápisnice PharmDr. JUDr. Ivony Vicianovej
Vznášam výhradu k bodu č. 44 „Prerokovanie a schválenie - potvrdenie
uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014" - na stránke je k bodu č. 44 v zákonnej lehote zverejnené
uznesenie č. 864/2014, ktoré obsahuje návrh na potvrdenie uznesenia č. 286/2014, ale
počas zasadnutia MsZ sa rokovalo o potvrdení uznesenia č. 826/2014 čo jasne vyplýva zo
zápisnice. Žiadosť o opravu zverejneného uznesenia som doručila na Mestský úrad
v Zlatých Moravciach cez podateľňu dňa 7 .10.2014.
Ako overovateľka zápisnice žiadam priložiť k zápisnici z 38. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Čestné prehlásenie poslanca Vladimíra
Klučiara, ktorého hlasovanie k bodu číslo 44 na zasadnutí MsZ nebolo skrutátorkou Mgr.
Miroslavou Kováčovou hlásené do evidencie hlasovania poslancov k navrhovanému
uzneseniu. Čestné vyhlásenie s podpisom overeným notárom bolo doručené na Mestský
ll/,, .
.)
úrad v Zlatých Moravciach cez podateľňu 7.10.2014.
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Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Prezenčná

listina

z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 18. septembra 2014
v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Primátor Mesta:
Ing. Peter Lednár CSc.
Prednosta MsÚ:
Mgr. Roman Šíra
Právnik Ms Ú:
JUDr. Mária Vozárová
j

Poslanci MZ:

l···-)
...

./

.? ~ <, ~-·

/ „/ ......

1. Erika Babocká

„ „ „ „ . „ „ ...........

2. Eva Dubajová

..................................

3. Mgr. Milan Galaba
4. Ing. Peter Hollý
5. Ivan Hritz
6. PaedDr. Dušan Husár
7. Ľudovít Chládek
8. Ing. Viliam Rumanko
9. Vladimír Klučiar

„ „ .. .

10. Ing. PeterLisý

. .f.L1.9?l~../.

11. Ivan Madola

···············
.
/
/~
·· ···· : ···········„·-~
··· · ···„

12. PaedDr. Pavol Petrovič

•.•.v
. -~ -·%;
t'v
„?.': -·

13. Mgr. Pavel Šepták

·············································

.,,t.J••••••••••••••••••••••••

„. -

"'J_. . .. . . . .

14. Ing. Jozef Škvarenina
15. Ing. Ladislav Boršč

··· ····· ~ : /. ... ~ · :; ·········· · ········

JozefTonkovič

...................................

16.

17. Mgr. Denisa Uhrinová
18. PharmDr. Ivona Vicianová
19. Miroslav Záchenský

0Ylv~)·----

Prizvaní a hostia:
'

PhDr. Marián Takáč

y.~
~n,,....,.
1 ..___

„_ _
·----. r-.,.:

~„

' - ' , _}

··············································

JUDr. Ing. Martin Cimrák

.................................. .

Branislav Varga

··············································

Marián Tomajko

··············································

Mgr. Peter Sendlai
Simona Holubová
Ing. Iveta Szobiová
Mgr. Marek Horvát

................ ./.t···········

............... ť!. .............
.

Bc. Štefan Nociar

..... . ... .
f~
.

. .. .

.

...

. . . . . . . ...

'

Ing. Peter Kmeť
Ing. Michal

Borkovič

Ing. Miroslav Košút

... .. .............................
..................................

~~~

....... ...... ...................
//_

U'vht

Ing. Renáta Kordošová

.... jj .... : ......... :... //".. .

Mgr. Katarína N ociarová

r:::y: '
'{}~ -7
................
.........
........ .

Mgr. Lenka Herdová

~.

-'
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1

•••••••••
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•
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!

Mgr. Jana Dudášová

.... '!Jllll.NP.v!~ lr-t.v
................

Mgr. Viera Striešková

..................................

Mgr. Hana Poláková

............... ................. ..

Viera Sykorová

........................ ..........

Ivana Homolová

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ • • • • • • • ••

Mgr. Eva Bieliková
Zuzana Šalingová

;],,/'-. 1\

-····'-'··· ~····· --· ······· · ···

/;5l(.t1u;../ ....... .
........ .'.(j?
......
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Mgr. Jozef Zlatňanský
Gejza Hlavatý
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zabezpečiť v termíne do 29.09.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a ukončenie predkladania návrhov s termínom uzávierky do 17.10.2014 podľa
schválených súťažných podmienok

komisii pre posúdenie súťažných návrhov



uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS)

PODMIENKY OBCHODNEJ
na uzavretie kúpnej zmluvy na
stavbu, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV mesta Zlaté
Moravce č. 3453:
 stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1825/2
a pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce a sú zapísané v LV mesta
Zlaté Moravce č. 3453:
 parcela KN registra „C“ číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
 parcela KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. ......../2014 zo dňa 18.09.2014.
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov organizácie:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Zastúpené:
Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta
Adresa organizácie:
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Internetová adresa:
www.zlatemoravce.eu
IČO:
00308676
Kontaktná osoba:
JUDr. Vozárová, Ing. Kmeť
Telefón:
037 / 69 239 30, 037/69 239 28,
Fax:
037 / 69 239 45
E-mail:
pravnik@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu,
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2. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce a uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľný majetok mesta v súčasnosti mestom Zlaté Moravce nevyužívaný a to:
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV č. 3453
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stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na
pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1825/2.
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej
v Zlatých Moravciach) a sú zapísané v LV č. 3453



parcela KN registra „C“ číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v pamiatkovej zóne.
3. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa:
Fyzická osoba uvedie:
meno,
priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia,
rodné číslo, telefónny kontakt,
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ uvedie: obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb)
oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt.
Pri riešení návrhu využitia stavby a pozemkov:
- rešpektovať umiestnenie nehnuteľností – stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN
mesta Zlaté Moravce (základná občianska vybavenosť) a okolité využitie nehnuteľností
(IBV)
V textovej časti návrhu uviesť:
- predmet kúpy
- účel kúpy
(rešpektovať ÚPN
mesta Zlaté Moravce a okolité využitie
nehnuteľností)
- stručný popis
koncepcie
riešenia
využitia
nehnuteľností - stavby a
pozemkov
- cenová ponuka vyjadrená v eurách za stavbu a pozemky spolu
- návrh kúpnej zmluvy datovaný a podpísaný navrhovateľom, resp. jeho
štatutárnym zástupcom v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom
v súťažných podmienkach)
Prílohy návrhu:
čestné vyhlásenie navrhovateľa – súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom
znenia kúpnej zmluvy
návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach - musí byť podpísaný a datovaný (u
právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby)
doklad o zaplatení zábezpeky
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické osoby)
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.
4. Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené
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požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
s označením – Obchodná verejná súťaž 3 – predaj stavby a pozemkov na Ul.
Sládkovičovej, Zlaté Moravce – „NEOTVÁRAŤ“.
Navrhovateľ predloží návrh osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou
poštovou zásielkou na adresu:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne
zaevidovaný najneskôr do 17.10.2014 do 13.00 hod. Do obchodnej verejnej súťaže
nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na adresu vyhlasovateľa, alebo
predložený po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné
predložený návrh zmeniť a ani odvolať.
5. Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže dňom: 29.09.2014
2. Obhliadku nehnuteľností
môžete
vykonať v dňoch od 29.09.2014 do
ukončenia
predkladania návrhov súťaže na základe telefonického dohovoru s
kontaktnou osobou v pracovných dňoch.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 17.10.2014 o 13.00 hod.
4. Vyhodnotenie
návrhov
súťaže
uskutoční
komisia
ustanovená
Mestským
zastupiteľstvom a primátorom mesta Zlaté Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc. do
troch
pracovných dní od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí.
5. Vybraný návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupiteľstva,
zásadne
najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli návrhu
na
vklad do KN).
6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľností
Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.
6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do troch pracovných dní
od ukončenia predkladania návrhov na neverejnom zasadnutí; miesto otvárania obálok
s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, 1.
poschodie /malá zasadačka/.
7. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej
verejnej súťaži.
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak
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jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Aj navrhovateľ podá viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE
Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A
ÚČEL VYUŽITIA stavby a pozemkov (50%).
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce.
9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi
s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa
v lehote do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom
vyhlasovateľ písomne oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol.

10. Podmienky súťaže
OVS sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej
tabuli
mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce –
www.zlatemoravce.eu (MESTO A JEHO SPRÁVA, Úradná tabuľa mesta, Rok 2014,
Iné informácie) dňa 29.09.2014.
Požadovaná celková cena je cena minimálne 65.450,- €.
(všeobecná hodnota nehnuteľností – pozemkov a stavby na základe znaleckého posudku
č. 59/2013 zo dňa 03.04.2013 , ktorý vypracoval znalec Ing. Ľubomír Rajnoha, zapísaný
v evidencii znalcov na stránke MS SR je 65.100,00 € + cena za znalecký posudok
350,00 € = s p o l u 65.450,- €, slovom: šesťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiat eur)
 Vyhlasovateľ OVS /predávajúci/ upozorňuje účastníka OVS /kupujúceho/ na
skutočnosť, že v prípade nadobudnutia uvedených nehnuteľností do svojho
vlastníctva môže očakávať potrebu riešenia
zriadenia vecného bremena
spočívajúceho v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v
prospech vlastníka susediacej nehnuteľnosti /v prospech vlastníka pozemku
parcely registra
C-KN číslo 1823/1 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 955 m² a taktiež pozemok parcelu registra C-KN číslo
1823/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 770 m², na
ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223 (iná budova) - krecht / na
časti pozemku registra C-KN parcela č. 1825/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria).
 Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľností jeho schválením Mestským
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce.
 Cena za nehnuteľnosti bude uhradená najneskôr do 90 dní od podpisu zmluvy.
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Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Zlaté Moravce
bezodkladne po podpise zmluvy. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky zloží do pokladnice mesta
Zlaté Moravce alebo na účet vedený vo VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22
0200 0000 0000 finančnú zábezpeku v sume 900,- €, inak návrh nebude do
súťaže zahrnutý.
Finančná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy započítava do schválenej
kúpnej ceny.
Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 3 pracovných
dní po predložení oznámenia o neúspešnosti v súťaži a dokladu o jej úhrade.
Súťažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulačný poplatok
v sume 33,- € v pokladnici mestského úradu alebo na účet vedený vo VÚB:
33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000. Fotokópiu dokladu o zaplatení
manipulačného poplatku súťažiaci nalepí na obálku predkladaného súťažného
návrhu.




Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú



uzavrieť kúpnu zmluvu s riadne vybratým navrhovateľom najvhodnejšieho
návrhu;
/v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená kúpna
zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť
kúpnu zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže umiestnil ako druhý v poradí/



uznať súťaž za platnú, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ,
ktorý splnil podmienky súťaže



v prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý
navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený



navrhovatelia nemajú
v súťaži



nárok



vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom
verejnej obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej
obchodnej
súťaže

nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou

na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká
ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

Ing.
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Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Kúpna zmluva č. SMM- /
/2014
o prevode práv k nehnuteľnosti
podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Predávajúci:

Kupujúci:

Mesto Zlaté Moravce
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc.
so sídlom:
953 01 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2
IČO:
00308676
DIČ:
2021058787
Bankové spojenie:
VÚB Nitra, a.s.
Č. účtu - IBAN:
SK78 0200 0000 0016 2257 8653
meno a priezvisko
trvalý pobyt
rodné číslo
dátum narodenia
bankové spojenie
číslo účtu

obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
zapísaný v registri
zastúpený ...........
bankové spojenie
číslo účtu
IBAN:

uzatvárajú túto zmluvu:
Čl. I.
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Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, vedených Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom, na LV č. 3453, a to:
a) stavby súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom), postavenej na pozemku
vedenom ako parcela registra „C“ číslo 1825/2 o výmere 365 m2 ,
b) pozemku vedenom ako parcela registra „C“ číslo 1825/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 365 m2,
c) pozemku vedenom ako parcela registra „C“ číslo 1825/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 334 m2 .
(Nehnuteľnosti uvedené v tomto odseku sa v zmluve ďalej označujú aj ako „predmet
prevodu“.)
2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje
 stavbu súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom), postavenú na pozemku
vedenom ako parcela registra „C“ číslo 1825/2
 pozemok vedený ako parcela registra „C“ číslo 1825/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 365 m2,
 pozemok vedený ako parcela registra „C“ číslo 1825/1 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 334 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, do výlučného
vlastníctva v celosti, podiel 1/1
(alebo príp. do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti podielu ............).
Čl. II.
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za celý predmet prevodu vo
výške ....................................... eur, slovom ...........................................eur.
2. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto
zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na účet predávajúceho. V prípade,
že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou, má predávajúci právo od
tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci tiež právo na
uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z kúpnej za každý deň omeškania.
Čl. III.
Vlastnícke právo
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o povolení vkladu
vlastníckeho práva z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
2. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
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3. Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy do KN na Okresný úrad Zlaté
Moravce, katastrálny odbor podá predávajúci bezodkladne po podpise tejto kúpnej
zmluvy.
Čl. IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.
Kupujúci prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so
stavom predmetu kúpy a s jeho vybavením. Stav predmetu kúpy je mu
úplne známy z
písomnej
dokumentácie predávajúceho (z listu vlastníctva, na
ktorom je predmet kúpy zapísaný), ako aj z osobnej prehliadky a prehlasuje, že
predmet kúpy prijíma a kupuje bez výhrad, v stave v akom stojí a leží ku dňu podpisu
tejto zmluvy.
2.
Predávajúci oboznámil
kupujúceho so stavom nehnuteľností, ktoré sú
predmetom
prevodu tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach
neviaznu žiadne dlhy ani vecné bremená.
3.
Predávajúci upozorňuje kupujúceho na skutočnosť, že v prípade nadobudnutia
uvedených nehnuteľností do svojho vlastníctva môže očakávať potrebu riešenia
zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu prospech
vlastníka susedných nehnuteľností /v prospech vlastníka pozemku parcely registra „C“
číslo 1823/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 955 m² a taktiež
pozemku parcely registra „C“ číslo 1823/2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 770 m², na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 2223
(iná budova) - krecht / na časti pozemku parcely registra „C“ číslo 1825/1 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria).
4.
Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach, ktoré sú
predmetom
prevodu nie je, ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné
správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných nehnuteľností, alebo ich častí, a že voči
uvedeným nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré môžu priamo
alebo nepriamo postihovať predmetnú nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho práva k
nej.
5.
Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom prevodu nie
sú zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.
Čl. V.
Ostatné dojednania
1.
Predávajúci vyhlasuje, že spôsob prevodu nehnuteľností uvedených v čl. I. bod 1
tejto zmluvy v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení - obchodnou verejnou súťažou /vyhlásenou v súlade s ustanoveniami §
281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov/ podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov boli schválené Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. ....../2014 na 38. zasadnutí
konanom dňa 18.09.2014.
2.
Mestské zastupiteľstvo
v
Zlatých
Moravciach
na
svojom ... .
zasadnutí konanom dňa 13.11.2014 na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže a v súlade so schválenými podmienkami OVS Uznesením č. ...... /
2014, schválilo
konečný prevod
predmetu
prevodu
pre
kupujúceho
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy (viď. zmluvné strany – kupujúci).
3.
Kupujúci sa zaväzuje využiť nehnuteľnosti uvedené v čl. I. bod 1, ktorá je
predmetom tejto zmluvy v súlade s platným ÚPN mesta Zlaté Moravce v čase
uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy, na ktorom je predmet prevodu určený ako základná
občianska vybavenosť, prípadne v súlade s využitím susedných nehnuteľností na IBV
→ za účelom
........................................................................................................................................
4.
Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade prevodu nehnuteľností uvedených v čl. I.
bod 1 na tretí subjekt patrí Mestu Zlaté Moravce predkupné právo na kúpu
nehnuteľností uvedených v čl. I bod 1 za kúpnu cenu vo výške trhovej hodnoty týchto
nehnuteľností.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou
sú
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť všetkých zmluvných
strán nie je ničím obmedzená
a
zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani
za nápadne nevýhodných podmienok.
2.
Túto zmluvu v zmysle § 5a
zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto
Zlaté
Moravce zverejní na webovom sídle mesta.
3.
Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas v súlade so zákonom 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných
údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie
a na jej zverejnenie.
4.
O zverejnení
zmluvy podľa
predchádzajúceho odseku svedčí písomné
potvrdenie
o zverejnení zmluvy. Mesto Zlaté Moravce vydá tri vyhotovenia potvrdenia o zverejnení
zmluvy, 1 pre kupujúceho, 1 pre predávajúceho a 1 pre Okresný úrad Zlaté Moravce,
katastrálny odbor, ako prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva.
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5.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými
stranami
a nakoľko sa
jedná o zmluvu, ktorej povinné zverejnenie ustanovuje zákon,
účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim
po dni
jej zverejnenia (obligačno-právne
následky).
Vlastnícke
právo
k
predmetu
prevodu
nadobúda kupujúci na základe
právoplatného
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o jeho povolení do
katastra nehnuteľností (vecno-právne následky).
6.
Meniť a dopĺňať
ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou
formou za
súhlasu oboch
zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa
riadia
príslušnými
ustanoveniami
občianskeho
zákonníka a ostatných
príslušných predpisov v platnom znení.
7.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť
originálu.
Každá zmluvná strana dostane po 2 vyhotoveniach a 2 vyhotovenia budú tvoriť
prílohu návrhu na vklad.
8.
Obe zmluvné strany
prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto
zmluvy
o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali,
obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou
ju vlastnoručne podpisujú.
V Zlatých Moravciach, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

z a p r e d á v a j ú c e h o:

k u p u j ú c i:

_______________________________
Mesto Zlaté Moravce
Ing. Peter L e d n á r, CSc.
primátor mesta

Uznesenie č. 868/2014
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.9.2014
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na použitie účelového fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38.zasadnutí MZ konanom dňa
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18.9.2014
prerokovalo
návrh na použitie účelového fondu mesta
schvaľuje
c) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 13.400 € na
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B
v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku
obce
d) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
Neschválené Uznesenie č. .... /2014
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 18.09.2014

Návrh na schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do
majetku Mesta Zlaté Moravce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa
18.09.2014
prerokovalo
návrh na schválenie odkúpenia stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na
mestskom pozemku parcele registra „C“ číslo 1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce,
zapísanej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov na liste vlastníctva číslo 7470 na
Ing. Júliusa Kesega a manželku Ing. Máriu Kesegovú do majetku Mesta Zlaté Moravce
- za kúpnopredajnú cenu 10.000,- €, pričom kúpna cena bude uhradená jednorazove
v tomto roku z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta,
- alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto
sumu naplánovať do rozpočtu mesta na rok 2015
s ch v a ľ u j e
odkúpenie stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na mestskom pozemku
parcele registra „C“ číslo 1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce, zapísanej v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov na liste vlastníctva číslo 7470 na Ing. Júliusa Kesega
a manželku Ing. Máriu Kesegovú
- za kúpnopredajnú cenu 10.000,- €, pričom kúpna cena bude uhradená jednorazove
v tomto roku z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta,
- alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto
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sumu naplánovať do rozpočtu mesta na rok 2015
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť
uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ
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K bodu 53/
Záver
Primátor mesta - uviedol , že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva,
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta
ukončil 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Zlaté Moravce 18.09.2014

fyi!b.2..

Zapísala: ....

Silvia Švajčíková

(?~~

...

.............................

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

:1/

................. „I..............................
Ing. Ladislav Boršč
Overovateľ zápisnice

t~IC} ·(__/

he-v

....„ ...... „./ „·······„„ .......................... .
PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová
Overovat~ľ zápisnice _/~·-. 1 tl_ _ J

I UJ~'/tcc,cät l'ď

_.k1'ť.Cb1Ul I />"

Príloha:
Zlaté Moravce 7.10.2014
Výhrada overovateľa zápisnice PharmDr. JUDr. Ivony Vicianovej
Vznášam výhradu k bodu č. 44 „Prerokovanie a schválenie - potvrdenie
uznesenia č. 826/2014 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.08.2014" - na stránke je k bodu č. 44 v zákonnej lehote zverejnené
uznesenie č. 864/2014, ktoré obsahuje návrh na potvrdenie uznesenia č. 286/2014, ale
počas zasadnutia MsZ sa rokovalo o potvrdení uznesenia č. 826/2014 čo jasne vyplýva zo
zápisnice. Žiadosť o opravu zverejneného uznesenia som doručila na Mestský úrad
v Zlatých Moravciach cez podateľňu dňa 7.10.2014.
Ako overovateľka zápisnice žiadam priložiť k zápisnici z 38. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Čestné prehlásenie poslanca Vladimíra
Klučiara, ktorého hlasovanie k bodu číslo 44 na zasadnutí MsZ nebolo skrutátorkou Mgr.
Miroslavou Kováčovou hlásené do evidencie hlasovania poslancov k navrhovanému
uzneseniu. Čestné vyhlásenie s podpisom overeným notárom bolo doručené na Mestský
;Z
·J , ' nuc..)
úrad v Zlatých Moravciach cez podateľňu 7 .10.2014.
/ /;JetíJ /~

Jf.
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Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Prezenčná

listina

z 3 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 18. septembra 2014
v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Primátor Mesta:
Ing. Peter Lednár CSc.

Prednosta MsÚ:
Mgr. Roman Šíra

Právnik MsÚ:
JUDr. Mária V ozárová

\

V-k /

..............................................

l

Poslanci MZ:

?- - )

1. Erika Babocká

·········· · ··· · ·········~··/·· ·· ········

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

/ t/16

••••.••••• [,(.. ~ •• ••••• •••• • 1 •• •• .•. • „ ..•.

4. Ing. Peter Hollý

5. Ivan Hritz
6. PaedDr. Dušan Husár
7.

Ľudovít

Chládek

8. Ing. Viliam Rumanko
9. Vladimír Klu čiar

.-~-4-:; t;::-_.. .....
t/

1O. Ing. Peter Lisý
11. Ivan Madola
12. PaedDr. Pavol Petrovič

,.... ...

~
. . ..; /. . . ......,.. ..• •. ... „ .• . ..... .... .......

13. Mgr. Pavel Šepták
~

14. Ing. Jozef Škvarenina
15. Ing. Ladislav

Boršč

16. JozefTonkovič
17. Mgr. Denisa Uhrinová
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. . . . J'z.t.::t. . . . . . . . ..

..........

r'& /;___

~

18. PharmDr. Ivona Vicianová

: .·_:lf~~ ;:: ·:;;,;;;:: .

19. Miroslav Záchenský

.. . .. ..... ...... .................

~rvf----,

'-----

v

Cestné vyhlásenie
Podpísaný Vladimír Klučiar,

vyhlasujem na svoju česť,

že som na 38. zasadnutí Mestského

zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach konanom

dňa

18.09.2014 za bod programu s názvom „ Prerokovanie a schválenie - potvrdenie uznesenia
č.

826/2014 z 37. zasadnutia Mestského

zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach konaného dňa

27.08.2014." hlasoval verej ne zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom

číslo

9

(deväť)

a skrutátorka číslo môjho hlasovacieho lístka nenahlásila do evidencie hlasovania poslancov
k navrhovanému uzneseniu.

Toto

čestné

vyhlásenie robím za účelom, aby tvorilo

zápisnice z 38. zasadnutia Mestského

zastupiteľstva

neoddeliteľnú

prílohu

v Zlatých Moravciach konaného

dňa

18.9.20 14.

V Zlatých Moravciach, dňa

i. f'. Cf

~

(} / ~

C"

········ ~;:;f(::;
vlastnoručný

. . . .. . .... . ..

podpis overený notárom

Uznesenie č. 869/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa
21.10.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 39. zasadnutí MZ konaného
dňa 21.10.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

21.10.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v'

?A
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 870/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného
21.10.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Evu Dubajovú ap. poslanca Jozefa Tonkoviča

V Zlatých Moravciach,

dňa

21.1O.2014

dňa

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v
~
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 871/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného
21.10.2014

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča
za členov: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka ap. poslanca Vladimíra Klučiara

V Zlatých Moravciach, dňa 21.1O.2014

Mgr. Ro an Šíra
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie č. 872/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.1O.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa
21.10.2014
prerokovalo
program zasadnutia 39. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 39. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh p. poslanca Mgr. Milana Galabu na stiahnutie pôvodných bodov programu č . 1O,11 , 15

V Zlatých Moravciach,

dňa

21 .1O.2014

,~4/~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v
/

1/- /

Uznesenie č. 873/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014

Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časť parcely registra „E" 5íslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., ICO: 36 518 212, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 21.
10.2014

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 5417 - časť parcely registra
„E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m 2 pre spoločnosť
BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Jánom Štrbom, sídlo:
Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, (zaregistrovanú v OR OS Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli Školského majetku
na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou
odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014:
diel č. 2 o výmere 643 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/26 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 3 o výmere 4 72 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m 2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 5 o výmere 82 m 2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/4 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 6 o výmere 847 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 8 o výmere 16 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m 2 , ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č. 1O o výmere 7 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/48 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,-€/m2 (čo pri celkovej výmere 6075 m 2 predstavuje sumu 42.525,€).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na odkúpenie
montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach.
schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 - časť parcely registra „E" číslo 5574, druh
pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m 2 podľa GP č . 7/2014 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne:
diel č. 2 o výmere 643 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 3 o výmere 472 m 2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/25 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č. 4 o výmere 3079 m 2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č . 15574/27 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č . 5 o výmere 82 m 2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh pozemku
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa
diel č . 6 o výmere 847 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 8 o výmere 16 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/29 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
diel č. 9 o výmere 929 m 2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č . 15574/66 druh
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa
diel č . 10 o výmere 7 m 2 , ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh pozemku
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa
uvedené pozemky po cene 7,-€/m2 (čo pri výmere celkovej 6075 m 2 predstavuje sumu 42.525,€)
--.,, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing.
Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212,
(zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N)

r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č . 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o . a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.
schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov, za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej ulici
v Zlatých Moravciach.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach,

dňa

21 .1O.2014

zabezpečiť

uzatvorenie

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

,,/

d

~

.~ /..?~
~~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 874/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely
KN registra „C" číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná plocha, pre Milana
Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 21.
10.2014
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV
č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné
plochy o celkovej výmere 3795 m 2 , podľa geometrického plánu č. 83/2014 vyhotoviteľa GOK
Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
22.08.2014, prevodu novovytvorenej parcely KN registra „C'' číslo 1936/2 o výmere 71 m2
druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
r
pre Milana Nému
a manž. Ing. Emíliu Némovú rod.
z do vodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
r
za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m 2 .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne vyrovná
uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,
- pozemok malej výmery.
prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou
skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.

r

schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m 2 , podľa geometrického plánu č . 83/2014
zo dňa 07.08.2014 vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 22.08.2014, prevod novovytvorenej parcely KN registra
„C" číslo 1936/2 o výmere 71 m 2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
r
pre Milana Nému
a manž. Ing. Emíliu Némovú rod.
, obaja bytom
);>
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 71 m 2 predstavuje sumu 1420,-€).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne vyrovná
uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,
- pozemok malej výmery.

schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou
skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach, dňa 21.10.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primáta!:,mesta~

&~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 875/2014
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39.zasadnutí MZ konanom dňa
21.10.2014

prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
26/2014

č.

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 26/2014 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 876/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa
13.11.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 40. zasadnutí MZ konaného
dňa 13.11.2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

-

:;?"',f%""ž"."ž "'~é, /

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~vPĽ

yv

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 877/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa
13.11.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka ap. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v ~/

&yi

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

s:

Uznesenie č. 87812014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
13.11.2014
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za členov: p. poslankyňu Eriku Babockú ap. poslanca Ing. Petra Lisého

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

d5Í-if
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie č. 879/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
13.11.2014

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 40. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 40. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu na doplnenie bodov programu:
- zaradiť ako bod č. l O Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2014
- zaradiť ako bod č . 11 Informácia o zmenách rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2014
- zaradiť ako bod č.16 Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014
rozpočtovým opatrením
V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

~„<~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
,/

/

_,./

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 880/2014
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014

Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí konanom dňa
13.11.2014

prerokovalo
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4

schvaluje
Zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok
2014 rozpočtovým opatrením č. 4, ktoré je prílohou k uzneseniu.

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

~4?<-é~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 881/2014
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Informácia o zmenách rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí konanom dňa
13.11.2014
prerokovalo
a) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1
b) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2
c) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3
berie na vedomie
a) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1
b) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2
c) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3

V Zlatých Moravciach,

dňa

13.11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

-~Ľ

(_~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

.~

Uznesenie č. 882/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Novelizácia č. 1 VZN č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
návrh na schválenie Novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/ 2014 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Novelizáciu č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~c::"~...---c.
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 883/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Návrh na schválenie

Dodatku

č.

1 k VZN

č.

6/2012 o dani z

nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
11. 2014
prerokovalo
ná vrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností v predloženom znení.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

dňa

13.

Uznesenie č. 884/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
ná vrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

Mgr. Roman Šíra
prednosta Msú

Uznesenie č. 885/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 na
základe účelového určenia finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13 .
11. 2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 na základe
účelového určenia finančných prostriedkov
berie na vedami e
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 v zmysle
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~-~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
.,;'

//

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 886/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13 .11.2014
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40.zasadnutí MZ konanom dňa
13.11.2014

prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením
28/2014

č.

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 28/2014 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

L/

M~= ~
v

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 887/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13 .11.2014
Informácia o zmene rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu č. 2/2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
informáciu o zmene rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu č. 2/2014
berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu č. 2 príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry
a športu p.o. na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu

V Zlatých Moravciach

dňa

13.11.2014

~~----c--Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

&~L
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 888/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Koncesná zmluva na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
11. 2014

dňa

13.

prerokovalo
Návrh Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna medzi Mestom
Zlaté Moravce ako obstarávateľom a Hokejovým klubom HC Zlaté Moravce, Továrenská 1
Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako koncesionárom
schvaľuje

podľa§ 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou
Zimného štadióna medzi Mestom Zlaté Moravce ako obstarávateľom a Hokejovým klubom HC
Zlaté Moravce, Továrenská 1 Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako koncesionárom podľa
predloženého návrhu, ktorý tvorí Prílohu k tomuto uzneseniu, bez zmien.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~~

>

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
<?/v

/2 ·-/

//

/!L-

~~v v

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

~

Uznesenie č. 889/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014

Informácia hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontroly vykonanej v príspevkovej
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 819/2014 zo dňa 14.8.2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
informáciu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontroly vykonanej v príspevkovej
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 819/2014 zo dňa 14.8.2014
berie na vedomie
informáciu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontroly vykonanej v príspevkovej
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 819/2014 zo dňa 14.8.2014

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~~_/~
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~y?L:;
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 890/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13 .11.2014

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s.
{„Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr")

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MsZ konanom
13.11.2014
prerokovalo

dňa

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
a spoločnosťou KANVOD SK, spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava ako budúcim
platiteľom za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy,
vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby
súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „ Zlaté Moravce - Obytný súbor
Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a spoločnosťou KANVOD SK, spol.
s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35859768 ako budúcim platiteľom v znení, ktoré
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a
zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických
vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „
Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách- VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so
zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po
realizácii stavby, predmetom ktorej bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho
povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených
nehnuteľnostiach:

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v písm. a) a b).
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických
zariadení.
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré
sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce,
zapísané:
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2 , druh pozemku ostatné plochy

v liste vlastníctva č . 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „C" číslo 3035 o výmere 918 m2, druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „C" číslo 3034 o výmere 2999 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „C" číslo 3082 o výmere 918 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „C" číslo 3124/1 o výmere 6919 m2 , druh pozemku orná pôda
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta pripraviť uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
splnomocňuje

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~<N;z:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
i/

~
~Ls·

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 891/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby
súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe výsledku obchodnej verejnej súťaže
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
návrh prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj stavby a pozemkov na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
a) stavba súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra
„C'' číslo 1825/2
pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny,
administratívne a výrobné priestory. Stavba je pre mesto neupotrebiteľná.
b) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria-pozemok pod stavbou. Pozemok je pre mesto prebytočný.
c) pozemok parcela KN registra „C" číslo 182511 o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza spevnený dvor. Pozemok je pre mesto
prebytočný,

pre Annu Pekarovičovú,
za
kúpnopredajnú cenu 80.000,- eur.
Účelom využitia predmetných nehnuteľností bude vybudovanie „Kultúrnej kúrie" s denným
stacionárom pre seniorov, mladú generáciu a rodiny s deťmi,
schvaľuje

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods.
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj stavby a pozemkov
na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
a) stavba súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra
„C" číslo 1825/2
pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny,
administratívne a výrobné priestory - stavba je pre mesto neupotrebiteľná,
b) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m 2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria - pozemok pod stavbou - pozemok je pre mesto prebytočný,
c) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza spevnený dvor - pozemok je pre mesto
prebytočný,

pre Annu Pekarovičovú,
za
kúpnopredajnú cenu 80.000,- eur.
Účelom využitia predmetných nehnuteľností bude vybudovanie „Kultúrnej kúrie" s denným
stacionárom pre seniorov, mladú generáciu a rodiny s deťmi,

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

vyhotoviť

V Zlatých Moravciach dňa 13 .11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

{~

Mgr. Roman Síra
prednosta Ms Ú

návrh

Uznesenie č. 892/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Návrh na schválenie prena1mu nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ul. č. 183 v Zlatých Moravciach pre
Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
návrh na uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Zlaté
Moravce ako prenajímateľom a Finančným riaditeľstvom SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
ako nájomcom na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytových
priestorov v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v budove súpisné číslo
1330 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 1129/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore pre katastrálne územie Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 3453.
Jedná sa o nasledovné nebytové priestory: na 3. poschodí prenajímané priestory spolu o výmere
58,09 m2 ; na 2. poschodí celé poschodie o výmere 356,65 m 2 a na prízemí garáž miestnosť č.
009 o ploche 35,40 m2 a vrátnica miestnosť č. 001 o ploche 12,24 m2 , čo spolu predstavuje
plochu 462,38 m 2 . Účelom nájmu je užívanie priestorov Daňovým úradom Nitra, Kontaktné
miesto Zlaté Moravce.
Uzatvorenie nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške
21,- €/m2 , čo pri celkovej ploche nájmu doteraz užívaných priestorov 462,3 8 m2 vychádza ročné
nájomné 9.709,98 €,s dobou nájmu na 5 rokov od 01.01.2015 do 31. 12. 2019.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
nebytové priestory už užívajú viac rokov ako kontaktné miesto daňového úradu
majú tu zriadené technické pripojenia, ktoré tak isto využívajú
záujem mesta na zachovaní existencie daňového úradu v meste.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov
medzi Mestom Zlaté Moravce ako prenajímateľom a Finančným riaditeľstvom SR, Mierová
23, 815 11 Bratislava ako nájomcom na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
- nebytových priestorov v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v budove
súpisné číslo 1330 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 1129/2, zapísanej na Okresnom
úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore pre katastrálne územie Zlaté Moravce v liste
vlastníctva č. 3453. Jedná sa o nasledovné nebytové priestory: na 3. poschodí prenajímané
priestory spolu o výmere 58,09 m2 ; na 2. poschodí celé poschodie o výmere 356,65 m2 a na
prízemí garáž miestnosť č. 009 o ploche 35,40, m2 a vrátnica miestnosť č. 001 o ploche 12,24
m2 , čo spolu predstavuje plochu 462,38 m2 . Učelom nájmu je užívanie priestorov Daňovým
úradom Nitra, Kontaktné miesto Zlaté Moravce.
Uzatvorenie nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške
21,- €/m2 , čo pri celkovej ploche nájmu doteraz užívaných priestorov 462,3 8 m2 vychádza ročné
nájomné 9.709,98 €,s dobou nájmu na 5 rokov od 01.01.2015 do 31. 12. 2019.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
nebytové priestory už užívajú viac rokov ako kontaktné miesto daňového úradu

majú tu zriadené technické pripojenia, ktoré tak isto využívajú
záujem mesta na zachovaní existencie daňového úradu v meste.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh nájomnej
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~~~
~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
v

/~

/

~

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

narodeného 01.01.1956, bytom Čajkovského 2903/3, 953 01 Zlaté Moravce, do
podielového spoluvlastníctva každému v 1/3-ine,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2•
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemky sa nachádzajú za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor a sú priľahlé k ich stavbám
a pozemkom pod stavbami,
- mesto sa zaviazalo na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, že predá
stavebníkom polyfunkčných domov aj podiel na spoločnom dvore,
- pozemky malej výmery.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

~~~~-- --,
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~~L~
Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 894/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014
Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa
geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/88 o výmere 182
m2 v kultúre záhrada, pre Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
11. 2014

dňa

13.

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V
č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK Martin Švec zo dňa
26.09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/88
o výmere 182 m 2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej ulici
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
)»
pre Michala Frajku
a manž. Máriu Fraikovú rod.
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
'r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
).;za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2 •
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve
parcele registra „C" číslo 3164/83,
- pozemok malej výmery.

žiadateľov

a je

priľahlý

k ich pozemku

schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK
Martin Švec zo dňa 26.09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra
„C" číslo 3164/88 o výmere 182 m 2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,
);.
pre Michala Frajku
a manž. Máriu Frajkovú rod.
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
'r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
'r
za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2•
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve
parcele registra „C" číslo 3164/83,
- pozemok malej výmery.

žiadateľov

a je

priľahlý

k ich pozemku

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

vyhotoviť

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

návrh

Uznesenie č. 895/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa
geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely registra „C'' číslo 3164/89 o výmere 79 m 2
v kultúre záhrada, pre Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V
č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK Martin Švec zo dňa
26 .09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/89
o výmere 79 m 2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej ulici
v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov,

r

pre Jána Paukejeho

a manž. Ing. Irenu Pauke.ieovú

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
);;z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
);;za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2•

č.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku
parcele registra „C" číslo 312711 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery.
schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely
registra „C" číslo 3164/89 o výmere 79 m 2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov,

r

pre Jána Paukejeho

a manž. Ing. Irenu Paukejeovú

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
~
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
);;za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m 2 •

č.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pozemok sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku
parcele registra „C" číslo 3127/1 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

vyhotoviť

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~L /
Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

návrh

Uznesenie č. 896/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou podľa geometrického plánu číslo 73/2014 - ktorým sa rieši zámena pozemkov medzi
Mestom Zlaté Moravce a Ing. Igorom Štrbom na Nábreží za majerom, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného
11. 2014
prerokovalo

dňa

13.

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce zámenou - časti
mestskej parcely KN registra „C" číslo 2457/30 diel č. 5 o výmere 262 m2 pre Ing. Igora
za
Štrbu,
pozemok vo vlastníctve Ing. Igora Strbu - časť parcely KN registra „C" číslo 2012/2 diel číslo
1 o výmere 101 m2, časť parcely KN registra „C" číslo 2457/36 diel číslo 2 o výmere 20 m2,
a časť parcely KN registra „C" číslo 2457/37 diel číslo 3 o výmere 21 m2, spoločne s výmerou
142 m2, ktoré získa prevodom zámenou Mesto Zlaté Moravce, IČO 308676. Vzniknutý rozdiel
pri zámene pozemkov o výmere 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba Mestu Zlaté Moravce po
schválenej cene 20,- eur/m2 . Prevod je schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele registra
„C'' číslo 2457/3 7,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom.
schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
zámenou - časti mestskej parcely KN registra „C" číslo 2457/30 diel č. 5 o výmere 262 m2 pre
Ing. Igora Štrbu,
za pozemok vo vlastníctve 1ng. 1gora Strbu - časť parcely KN registra „C" číslo
2012/2 diel číslo 1 o výmere 101 m2, časť parcely KN registra „C" číslo 2457/36 diel číslo 2
o výmere 20 m2, a časť parcely KN registra „C" číslo 2457/37 diel číslo 3 o výmere 21 m2,
spoločne s výmerou 142 m 2 , ktoré získa prevodom zámenou Mesto Zlaté Moravce, IČO
308676. Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba
Mestu Zlaté Moravce po schválenej cene 20,- eur/m2 . Prevod je schválený z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku formou zámeny podľa § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele registra
„C" číslo 2457/37,
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na
Nábreží za majerom.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

pripraviť

návrh zámennej

V Zlatých Moravciach dňa 13 .11 .2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Šíra
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 897/2014
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.11.2014

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m 2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13.
11. 2014
prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71ovýmere1010 m2 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1.
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku
v podiele 83074/3740077-in,
);.pre Zuzanu Vojtasovicsovú
).>z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu.

č.

schvaľuje

spôsob prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN
registra „C" číslo 3460/71 o výmere 101 Om2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Zlaté Moravce, konkrétne:
trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom podlaží na
Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in.
',pre Zuzanu Vojtasovicsovú
'r
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V Zlatých Moravciach dňa 13.11 .2014

zabezpečiť

zverejnenie
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Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

