Uznesenie č. 112015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátor mesta

Uznesenie

č.

2/2015

z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Určenie overovateľov

zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu ap. poslanca PaedDr. Dušana Husára

V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

Uznesenie

č.

3/2015

z ustanoYujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Schválenie mandátovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
návrh na voľbu mandátovej komisie
v o 1í
za predsedu mandátovej komisie: p. poslanca Jána Adamca
za členov: p. poslankyňu Maru Balážovú ap. poslanca Oto Balca

V Zlatých Moravciach,

dňa

02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

Uznesenie č. 4/2015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Michala Cimmermanna
za členov : p. poslanca Pavla Dvonča ap . poslankyňu Alžberu Esterkovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

02.0 1.2015

Ing. Serafína O s trihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 5/2015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastup iteľstv a
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
berie na v e domie
správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015

Ing. Serafína O s trihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 6/2015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej
primátorke mesta a poslancom mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej primátorke
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva
berie na vedomie
oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a
volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej primátorke
mesta a poslancom mestského zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach,

dňa

02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 7/2015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta
konštatuje
že novozvolená primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová zložila zákonom predpísaný sľub
primátorky mesta

V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 8/2015
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 02.01.2015
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí MZ
konaného dňa 02.01.2015
prerokovalo
zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
konštatuje
že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva: Ing. Ján Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Mgr.
Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Marek Holub,
PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr.
Jozef Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa
Uhrinová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová

V Zlatých Moravciach, dňa 02.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie č. 9/2015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 2. zasadnutí MZ konaného
dňa 22.01.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

....----
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 10/2015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Klaudiu Ivanovičovú ap. poslanca Mareka Holuba

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V/Ovc/~/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 1112015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Jozefa Palušku
za členov: p. poslanca Romana Šíru ap. poslanca Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015

\

Ing. Serafína

Ostrihoňová

primátorka mesta

//D{é/1 ,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie č. 12/2015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
program zasadnutia 2. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 2. MZ bezo zmien

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

~ľc~',
\ ' r:: ;::-·7

,/ . ď

(

\ '

(

'

\~

''(

.

", __,.../

!
I

„.

\'.- /

(

'

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 13/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 a

dňa

schvaľuje

harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2015 na
dátumy 26.február, 23. apríl, 18. jún, 17. september, 19. november, 17. december
V Zlatých Moravciach,

dňa

22. O1.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
.........._

v/!01rrr,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 14/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej
vety a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a
ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
poveruje
poslanca PaedDr. Dušana Husára zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v
prípadoch podľa§ 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01 .2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~
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(f)/r/[

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 15/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Návrh na určenie platu primátorky mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
preroko va lo
plat primátorky mesta Zlaté Moravce

dňa

určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátorky
vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2013 824,00 x 2,53). K fixnej čiastke mestské
zastupiteľstvo priznáva odmenu vo výške 40 % , čo predstavuje celkový plat vo výške
2919,00 Eur s účinno sťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 02.01.2015.

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.20 15
.---~.;:--~
1\ ;_

\..J'
/' ;-__O
/

/

.

; .·· .ľ:

7 )'
l

"'<//

.,·

·

[·
' i~
.: ·.1cľ'.1„,•'-

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 16/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Znovuzvolenie prísediaceho pre Okresný súd Nitra
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
návrh na znovuzvolenie Ľudmily Šimekovej,
za prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2015-2019
v o lí
Ľudmilu Šimekovú,
prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2015-2019

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

za

Uznesenie č. 17/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľbu členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

dňa

zriaďuje

stále komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach
v o lí

za členov stálych komisií
1.Komisia finančná
členovia z radov poslancov : PharmDr. JUDr.Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia
Ivanovičová, MVDr.Marta Balážová, Mgr. Roman Šíra
členovia z radov odborníkov: Ing. Erika Gráczová, Helena Dubajová, Henrieta
Jančovičová Holá
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová
členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr. Denisa Uhrinová,
MUDr. Oto Balco, Vladimír Klučiar
členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, MUDr. Rastislav Šindler, PhDr.
Zita Záhorská
3.Komisia školstva, kultúry a športu
členovia z radov poslancov : PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič, JUDr.
Pavel Dvonč, RNDr. Jozef Paluška
členovia z radov odborníkov: Mária Ďurčeková, Bc. Roman Gálik, Ing. Marián Pánik
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
členovia z radov poslancov : JUDr. Alžbeta Esterková , Mgr. Michal Cimmerrnann, Ing.
Ján Adarnec, Mgr. Roman Šíra
členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Bc. Martin Raček, Ing. Radovan
Štekl
S.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
členovia z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, Ing. Marek Holub,
Vladimír Klučiar
členovia z radov odborníkov: Ing. Ján Valach, Ing. Ľubomír Gábriš, Ing. Ivan Jedlovský
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
členovia z radov poslancov: Ing. Karol Švajčík, RNDr. Jozef Paluška, Ivan Madola,
PaedDr. Dušan Husár
členovia z radov odborníkov: Ladislav Vaškovič, Michal Kukučka, Emil Hudák

7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí
členovia z radov poslancov: Ivan Madola, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Marek Holub
členovia z radov odborníkov: Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová
S.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
členovia z radov poslancov: PaedDr.Dušan Husár, Ing. Karol Švajčík, JUDr.Pavel Dvonč,
Mgr.Denisa Uhrinová, Ing. Michal Cimmermann,

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v/čDf<f{
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 18/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Informácia o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach prednostom Ms Ú
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
informáciu o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
prednostom MsÚ
berie na vedomie
informáciu o vymenovaní sekretárov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
prednostom MsÚ
1.Komisia finančná
Sekretár komisie : Ing. Iveta Szobiová
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Sekretár komisie : Ing. Daniel Bielik
3.Komisia školstva, kultúry a športu
Sekretár komisie: Mgr. Katarína Nociarová
4.Komisia správy mestského majetku,
Sekretár komisie : Ing. Peter Kmeť

podnikateľskej činnosti,

obchodu a služieb

S.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
Sekretár komisie : Jana Križanová
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
Sekretár komisie : Alexandra Borčániová
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí
Sekretár komisie : PhDr. Marián Takáč
S.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Sekretár komisie :

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 19/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce

dňa

zriaďuje

výbory mestských častí v Zlatých Moravciach
v o lí
za členov výborov

I.

Výbor mestskej časti č. I. zahŕňa ulice:
Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana,
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 - 22 (párne čísla), 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, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá,
Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie
Členovia výboru z radov poslancov : MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč,
MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Ján
Adamec

II.

Výbor mestskej časti č . II. zahŕňa ulice:
1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) 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,
Členovia výboru z radov poslancov :PaedDr. Dušan Husár, JUDr. Alžbeta Esterková,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing.
Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra

III. Výbor mestskej časti č . III. (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice:
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova
Člen výboru z radov poslancov : RNDr. Jozef Paluška
IV. Výbor mestskej

časti č.

IV. (mestská časť Prílepy)

zahŕňa

ulice:

Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
Člen výboru z radov poslancov : Ing. Marek Holub
Členovia:
schvaľuje

a) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ I. navrhnúť
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 6-12)
b) možnosť každého zvoleného poslanca vo VMČ II. navrhnúť
mestskej časti z radov občanov (počet členov výboru 9-18)
c) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ III. navrhnúť 4-6 členov
časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7)
d) možnosť zvoleného poslanca vo VMČ IV. navrhnúť 4-6 členov
časti z radov občanov (počet členov výboru 5-7)

1 člena do výboru
1 člena do výboru
do výboru mestskej
do výboru mestskej

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 20/2015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania členov
komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa
22.1.2015
prerokovalo
návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania členov
komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií
schvaľ uje

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady
komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií v predloženom znení

odmeňovania členov

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Wcfq·r.
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

21/2015

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
návrh na delegovanie do Rady školy pri školách a školských zariadeniach v meste

dňa

schvaľuje

zástupcov zriaďovateľa na delegovanie členov rady škôl a školských zariadení nasledovne,
ktorých je zriaďovateľom obec a návrh na jedného delegovaného zástupcu obce, v ktorej má
škola sídlo nasledovne:
• Mgr. Roman Šíra, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, PaedDr. Klaudia
Ivanovičová do Rady školy pri Základnej škole na Mojmírovej ulici č. 2 v Zlatých
Moravciach
• Ing. Marek Holub, Ivan Madola, JUDr. Alžbeta Esterková, MUDr. Oto Balco do Rady
školy pri Základnej škole na Pribinovej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach
• Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová, PaedDr.
Dušan Husár do Rady školy pri Základnej škole na Robotníckej ulici č. 25 v Zlatých
Moravciach
• JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Michal Cimmermann, PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová do
Rady školy pri Materskej škole na Štúravej ulici č. 15 v Zlatých Moravciach
• PaedDr. Dušan Husár, PaedDr. Pavol Petrovič , Mgr. Michal Cimmermann do Rady
školy pri Materskej škole na Žitavskom nábreží č.1 v Zlatých Moravciach
• Ing. Karol Švajčík, Vladimír Klučiar, PaedDr. Klaudia lvanovičová do Rady školy pri
Materskej škole na Kalinčiakovej ulici č . 12 v Zlatých Moravciach
• RNDr. Jozef Paluška, Ing. Ján Adamec do rady školy pri Materskej škole na Slnečnej
ulici č.2 v Zlatých Moravciach
• Ing. Marek Holub do Rady školy pri Materskej škole na Parkovej ulici č. 2 v Zlatých
Moravciach
• Vladimír Klučiar, MVDr. Marta Balážová, JUDr. Alžbeta Esterková, PaedDr. Pavol
Petrovič do Rady školy pri Základnej umeleckej škole na ulici J. Kráľa č. 4 v Zlatých
Moravciach
• Ivan Madola do Rady školy pri Centre voľného času na Rovňanovej ulici č. 7 v
Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01.2015

Ing. Serafína

Ostrihoňová

primátorka mesta

,,,-----

<},{O,fc71 ,
Ing. Miroslav Šlosár

prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

22/2015

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Návrh na delegovanie zástupcov Mesta do Mestskej školskej rady v Meste Zlaté
Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
Návrh na delegovanie zástupcov Mesta do Mestskej školskej rady v Meste Zlaté Moravce
schvaľuje

PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú a PaedDr. Dušana Husára ako zástupcu Mesta do Mestskej
školskej rady v Meste Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

,//c?'tf;
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 23/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného
22.01.2015
prerokovalo
Návrh na schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2015-2018

dňa

schvaľuje

sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ:
1. Ing. Serafína Ostrihoňová, , primátorka Mesta Zlaté Moravce
2. zástupca primátorky mesta, poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
3. PaedDr.Klaudia lvanovičová, poslankyňa Mesta Zlaté Moravce
4. Mgr. Roman Šíra, poslanec Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
rečníkov

na občianskych pohreboch:
1. Marián Tomajko, riaditeľ ZsM Zlaté Moravce
2. Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

účinkujúcich zúčastňujúcich

sa na obradoch ZPOZ:
1. Ing. Dagmar Floreková, matrikárka mesta Zlaté Moravce
2. Eva Chrenová, matrikárka mesta Zlaté Moravce
3. Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach
4. Tatiana Kováčová, učiteľka Materskej školy na Žitavskom nábreží v Zlatých Moravciach
5.Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Zlatých
Moravciach
6. Soňa Meňhertová, zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
·~
~-·~
-. · - ·-~ ; ·; ·,
pnmátorka mesta

,,,""'

•

r'°"

...

•

F~:
\

0

•

'\\._

':../

. 'il " r_.")

;:/o/"l't

!

/

·'

. ..
~-,.

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

24/2015

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce

č.

2/1995

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa
22.1.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 217/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 217/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995
o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté Moravce
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1995 o podmienkach podnikania na území mesta Zlaté
Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína

Ostrihoňová

primátorka mesta

Í/ťrrrcr, 1
Ing. Miroslav Šlosár

prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 25/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o chove
domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa
22.1.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 219/14/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 219114/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 111992 o chove
domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta
Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
r::--.

(/,Lt'/c/L
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 26/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999,
ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v
podmienkach mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 222/14/44-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 111992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 222/14/44-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa
vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach
mesta Zlaté Moravce
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/1999, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní,
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb
a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

VtcŕcrL
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 27/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000
o celomestskej deratizácii
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 224114/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 1/2000 o celomestskej deratizácii
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 224/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000
o celomestskej deratizácii
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2000 o celomestskej deratizácii

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

\

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

WIJ) ( ql

1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 28/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011
o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 288/14/4403-2 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 1/1992 o chove domácich a úžitkových zvierat na území mesta Zlaté Moravce
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 288/14/4403-2 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011
o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2011 o celoplošnej deratizácii na území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

<Ít(('

f'r'

1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 29/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999
o používaní mestských symbolov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 225114/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 111999 o používaní mestských symbolov
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 225/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/1999 o používaní
mestských symbolov
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 111999 o používaní mestských symbolov v znení jeho
Novelizácie č. 1

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

wa?(q1,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 30/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Vyhovenie protestu prokurátora a Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na vyhovenie protestu prokurátora Pd 226114/4403-6 a zrušenie VZN mesta Zlaté
Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 226/14/4403-6 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou v znení
jeho Dodatku č. 1

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V/čC19r/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 31/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom dňa
22.01.2015
prerokovalo
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce
zrušuje
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na
území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
,..-...._

(/,(0((1/

1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 32/2015
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Informácia o organizačných zmenách na MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konanom
22.01.2015
prerokovalo
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ za obdobie januára 2015
berie na vedomie
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ za obdobie januára 2015

V Zlatých Moravciach, dňa 22.01 .2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 33/2015
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 22.01.2015
Podpora referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2. zasadnutí MZ konaného dňa
22.01.2015
prerokovalo
podporu referenda o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015
podporuje
referendum o rodine, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 a vyzýva občanov mesta, aby sa na
ňom zúčastnili a aby využili právo zobrať osud svojej krajiny do vlastných rúk a tak podporili
tradičné hodnoty slovenskej rodiny.

V Zlatých Moravciach,

dňa

22.01.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 34/2015
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06.02.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa
06.02.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 3. zasadnutí MZ konaného
dňa 06.02.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V,,ÚDr<r1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 35/2015
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06.02.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa
06.02.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú ap. poslanca Ing. Jána
Adam ca

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015
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'Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 36/2015
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06.02.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného
06.02.2015
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú ap. poslanca Ivana Madolu

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v?(f)f?/'
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie č. 37/2015
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06.02.2015
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného
06.02.2015
prerokovalo
program zasadnutia 3. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 3. MZ podľa pôvodného nárhu

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

(/_f'<Dl( t/ ; /
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 38/2015
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06. 02.2015
Odvolanie riaditeľa Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na základe vlastnej
žiadosti
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa
06.02.2015
prerokovalo
návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 31410529 pána Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa
tejto organizácie a to ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie
odvoláva
riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik,
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 pána
Mariána Tomajka na základe jeho vlastnej žiadosti z funkcie riaditeľa tejto organizácie a to
ku dňu 10.2.2015, ktorý bude posledným dňom výkonu tejto funkcie

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015
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\ Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 39/2015
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06. 02.2015
Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
a Mestské stredisko kultúry a športu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konaného dňa
06.02.2015
prerokovalo
Návrh na uskutočnenie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické
služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
a Mestské stredisko kultúry a športu
schvaľuje

Návrh na vykonanie kontroly v mestských podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby,
Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské
stredisko kultúry a športu
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu v mestských
podnikoch Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu za obdobie od
1.1.2012 do 31.12.2014 s tým, že na najbližšie plánované rokovanie mestského
zastupiteľstva
predloží predbežnú správu o stave vykonávanej kontroly pre každý
mestský podnik za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2014. Rozsah kontroly vykoná v
nasledovnom rozsahu:
Predmet činnosti (doložiť štatút alebo zakladaciu listinu)
Počet zamestnancov
Organizačná štruktúra - označenie pozície, náplň práce, mzda
Výška príspevku od Mesta za rok 2014, 2013, 2012
Výdavky (spolu) za roky 2014, 2013, 2012
Iné príjmy (spolu) (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013, 2012
Výdavky za roky 2014, 2013, 2012 rozdeliť podľa nasledovných kritérií:
a. výdavky , ktoré pripadajú na jednotlivé činnosti podľa bodu 1
b. výdavky na prevádzkové náklady (ich štruktúra - za energie, za nájom„.),
výdavky na mzdy, ostatné výdavky
8. Iné príjmy (nie príspevok od mesta) za roky 2014,2013,2012 - uviesť štruktúru
príjmov, t.j. zoznam činností a služieb spolu s výškou príjmov, a to za roky
2014,2013,2012, spolu so zmluvami alebo objednávkami, na základe ktorých
došlo k zaplateniu služby
9. Analýza výdavkov podľa bodu 7.a. - Pri každom výdavku uviesť na základe akej
zmluvy alebo objednávky boli výdavky uhradené, a v prípade, že išlo o obstaranie
tovarov a služieb- skontrolovať, či prebehlo verejné obstaranie v súlade so
zákonom
1O. Zoznam dlžníkov- s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátumu splatnosti
neuhradenej pohľadávky, celkom výšky dlhu, poznámky, či prebieha exekučné
konanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Zoznam subjektov, voči ktorým má mestský podnik záväzky (aj banky)s uvedením dôvodu, výšky istiny, dátum splatnosti, celková výška dlhu,
poznámka, či už prebieha exekučné konanie
12. Návrh konkrétnych opatrení
ukladá
riaditeľom mestských podnikov Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry
a športu:
a) poskytnúť hlavnému kontrolórovi súčinnosť pri vykonávaní predmetnej kontroly
predložiť

b) predložiť mestskému zastupiteľstvu do 20.2.2015 správu o činnosti mestského
1.
2.

3.
4.
5.

podniku v nasledovnom rozsahu:
Aké sú silné stránky mestského podniku ?
Čo sú slabé stránky mestského podniku ?
V ktorých oblastiach je možné znížiť náklady podniku a aké by to malo dôsledky?
Aké sú plánované investície a rozvoj mestského podniku na rok 2015 a do roku 2018?
Návrh odporúčaných konkrétnych opatrení s určením zodpovedných osôb a časového
harmonogramu na ich prijatie na

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 40/2015
z 3 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 06. 02.2015
Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní v mestskej nemocnici prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 3. zasadnutí MZ konanom dňa
06.02.2014
prerokovalo
Návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej
nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

návrh na uskutočnenie kontroly verejných obstarávaní zákaziek právne služby
v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu verejných obstarávaní
zákaziek právne služby v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05.02.2015,
povinnosť do 24.02.2015 vypracovať podrobnú správu o kontrole verejných
obstarávaní na zákazky právne služby v mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce za obdobie od 12.9.2013 do 05 .02.2015, ktorá musí okrem iných
skutočností obsahovať prílohu s nasledujúcimi informáciami:
a) menný zoznam členov všetkých výberových komisií na zákazky právne služby,
b) zoznam uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky právne služby,
c) kópie všetkých ponúk uchádzačov, ktorí sa zapojili do verejných obstarávaní na zákazky
právne služby,
d) kópie súťažných podmienok všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne služby,
e) kópie všetkých protokolov z vyhodnocovania verejných obstarávaní na zákazky právne
služby,
f) kópie komisionálnych vyhodnotení všetkých verejných obstarávaní na zákazky právne
služby.

V Zlatých Moravciach,

dňa

06.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

<// Óft/}
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 41/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015

Určenie zapisovatel'ky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015

prerokov alo
určenie zapisovateľky a
b er i e na vedomie
že Ingrid Streďanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 4. zasadnutí MZ konaného
dňa 26.02.2015

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 42/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015

Určenie overovatel'ov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
pr erokovalo
určenie overovateľov zápisnice
b e r ie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna a p. poslanca JUDr. Pavla
Dvonča

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

�a mesta

prim

/LrS„1r11
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 43/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r e r okovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Phann. JUDr. Ivonu Vicianovú
za členov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú a p. poslanca Ing. Jána Adamca

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
prirnátorka mesta

r

.j7f'Lt"J/rff
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 44/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4 . zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
prerokovalo
program zasadnutia 4. MZ
schvaľuje
program zasadnutia 4. MZ s nasledujúcimi
Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu č. 14 pôvodného
programu „Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a 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. a), b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.64MZ-2015)"
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Informácia
o energetickom zhodnocovaní plastov" ako bod č.1 O
Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodu „Návrh na zvolanie
verejného zhromaždenia Mesta Zlaté Moravce ohľadom informácií o energetickom
zhodnocovaní plastov" ako bod č. 11
- Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na začatie
obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími
väzbami" ako bod č.12
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na schválenie
finančných prostriedkov v sume 1O OOO EUR bez DPH na vypracovanie Zmien
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami" ako bod
č.13
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu „Návrh na
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce" ako bod č.14
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu „Návrh na
zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016" ako bod č. 15
Návrh p. poslanca PaedDr. Klaudii lvanovičovej na zaradenie bodu „Návrh na
zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016" ako bod č. 16

-

Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cim.rnermanna na zaradenie bodu „Návrh na
schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská
Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce - 40bj - NNk )" ako bod č. 27
/

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
�
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íj /-#() /t/�
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 45/2015
zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Informácia o investičnom zámere Energetické zhodnocovanie plastov v Zl. Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa
26.02 2015
p r e r o k o v alo
Informáciu o investičnom zámere Energetické zhodnocovanie plastov v Zl. Moravciach
schvaľuje
že Mestské zastupiteľstvo je zásadne proti realizácii zámeru „Energetické zhodnocovanie
plastov v Zlatých Moravciach" respektíve proti „Energetickému zhodnocovaniu produktov
katalytickej depolymerizácie" na území mesta Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo nebude podporovať budovanie nových zariadení na energetické
zhodnocovanie odpadov a palív, a tiež nebude podporovať budovanie kogeneračných zdrojov
na výrobu elektriny a tepla na komerčné účely.
/

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

/""'
')

f '/f!' /111
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 46/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvatel'ov obce ohľadne Informácií
o energetickom zhodnocovaní plastov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa
26.02 2015
prer okovalo
návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií
o energetickom zhodnocovaní plastov
z v olá v a
verejné zhromaždenie obyvateľov obce ohľadne Informácií o energetickom zhodnocovaní
plastov. Termín 24.03.2015 o 16:00 hod. Miesto: Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých
Moravciach, divadelná sála.

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
,......
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 47/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

26.02.2015

Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté
Moravce so širšími väzbami
Mestské

zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa

26.02 2015
prerokovalo
návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce
so širšími väzbami

·

schvaľuje
začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími
väzbami

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 48/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 10 OOO EUR bez DPH na
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími
väzbami
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa
26.02 2015

prerokovalo

návrh na schválenie finančných prostriedkov v sume 1 O OOO EUR bez DPH na vypracovanie
Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami
sc h vaľuje
schválenie finančných prostriedkov v sume 1O OOO EUR bez DPH na vypracovanie Zmien
a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
('·

1JJ/{J /C/'j
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 49/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

26.02.2015

Návrh oa pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce
Mestské

zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa

26.02 2015
prerokovalo
návrh na pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
pokračovanie v obstarávaní Územného plánu Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

(/iwr

v'/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 50/2015
zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl a školských
zariadení v školskom roku 2015/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa
26.02 2015
preroko v a l o
návrh n a zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTOR.K.A d o siete škôl a školských
zariadení v školskom roku 2015/2016
schv aľuje
žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce
o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTOR.K.A do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016
súhlasí
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté
Moravce do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky
prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 bude
zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov.
V prípade, že súkromná materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej
školy z vlastných zdrojov.
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

\/ffJ íC,j,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 5112015
zo 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských
zariadení v školskom roku 2015/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dňa
26.02 2015
prerokov alo
návrh na zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016
schvaľuje
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Zlaté Moravce, Andreja Krneťa 4/A, 953 01 Zlaté
Moravce o zaradenie neštátnej Materskej školy sv. Alžbety do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016
súhlasí
so zaradením neštátnej Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, 953 O1 Zlaté Moravce do
siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky prevádzkové
a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až december 2015 bude
zabezpečovať zriaďovateľ neštátnej materskej školy z vlastných zdrojov.
V prípade, že neštátna materská škola bude zaradená do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2016/2017 bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške
v mesiacoch september až december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ tejto materskej školy
z vlastných zdrojov.

c-" ,/

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015
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Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 52/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
prer okovalo
návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
v o

ii

predsedov komisií mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
1.Komisia finančná
predseda komisie: PaedDr. Klaudia lvanovičová
2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda komisie : Mgr. Denisa Uhrinová
3.Komisia školstva, kultúry a športu
predseda komisie : JUDr. Pavel Dvonč
4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
predseda komisie : Mgr. Michal Cimmermann
S.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP
predseda komisie : MVDr. Marta Balážová
6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
predseda komisie : Ing. Karol Švajčík
7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí
predseda komisie : Ivan Madola
S.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov mesta
predseda komisie : PaedDr. Dušan Husár
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

\//cr��,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 53/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o.,
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r e r okov alo
návrh na zverenie majetku mesta „Vodný futbal" do správy príspevkovej organizácie
Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a
športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný majetok mesta:
Vodný futbal
900,00 eur
obstarávacia cena
65,00 eur
oprávky k 28. 02. 2015
835,00 eur
zostatková cena k 28. 02. 2015
/
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V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

{;lef:J;_j

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

V'lc10'1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 54/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté
Moravce, m. p., Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r er okovalo
návrh na zverenie majetku mesta „Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom
cintoríne m. č. Chyzerovce" do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. p.,
Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. p.,
Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 31410529 nasledovný majetok mesta:
Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom cintoríne m. č. Chyzerovce,
nachádzajúci sa na pozemku pare. č. 3787/4 v k. ú. Zlaté Moravce podľa GP 2112014
vyhotoviteľa GEO-PRE, s.r.o. Nitra s:
obstarávacou cenou:
3 298,80 eur
42,00 eur
oprávkami k 28. 02. 2015:
3 256,80 eur
zostatkovou cenou k 28. 02. 2015:

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

�J/o/q;
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 55/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
prer okov alo
návrh na zverenie majetku mesta „Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej škole
Mojmírova Zlaté Moravce" do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce
zveruje
s účinnosťou od 1. 3. 2015 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce,
IČO: 3 7865056 nasledovný majetok mesta:
Prestrešenie vstupu do pavilónu A-B na Základnej škole Mojmírova Zlaté Moravce,
nachádzajúci sa na pozemku pare. č. 2491/6, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých
Moravciach s:
13 363,30 eur
obstarávacou cenou:
224,00 eur
oprávkami k 28. 02. 2015:
zostatkovou cenou k 28. 02. 2015: 13 139,30 eur
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r//<P /"//
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 56/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 1010 m2, 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 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané
trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1.
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:
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
- za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 €
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 zreteľaje:
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu.
sch vaľuje
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome súpisné
číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 1O10 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
- za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 €
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.

uk l adá

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre
vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce.
V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

<jJ/t-i/
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 57/2015
4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely
registra „C" číslo 4278/l o výmere 80 m2 druh pozemku vodná plocha, pre Markusa
Geletu a manž. Tatianu Geletovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a
obcí v znení neskorších
ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r er okovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN r egistra „C" č íslo 4 278/1 o výmere 80
m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa geometrického plánu č. 77/2014
vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.20 14, overený OÚ Zlaté Moravce katastrálnym
odborom 28.11.2014
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2, čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s
navrhovaným dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € a
nasledujúce dva mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude
podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny.
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:
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám
registra „C'' číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery.
s ch v a ťuje
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce - mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C" číslo
4278/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z LV č. 5417, podľa geometrického plánu č.
77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený OÚ Zlaté Moravce
katastrálnym odborom 28.11.2014
- pre Markusa Geletu 1
a manž. Tatianu Geletovú
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- 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 7,- eur/m2 , čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- € s
dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- € a nasledujúce dva
mesiace po 140,- €, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až po
zaplatení celej kúpnej ceny.

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:
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku parcelám
registra „C'' číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú,
- pozemok malej výmery.
ukladá

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
r'-

v,(<f'ft/;
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 58/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26. 02. 201 S
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. poschodí
budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach kancelárie č. 111
pre Združenie slovenských hľuzovkárov, 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 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r e r oko v a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytové
priestory o celkovej výmere 22,38 m2 (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m2 + ostatné
nebytové priestory o výmere 3,83 m2), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - stavba súpisné
číslo 1330 (administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach (1.
poschodie) postavenej na pozemku - parcela KN reg. „C'', č. parcely 1129/2, zapísanej na OÚ
Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
pre
Združenie
slovenských hľuzovkárov, zastúpené predsedom združenia Petrom
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 42371902 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015 do 31.12.2015 za nájomné v zmysle
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od
11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. l. písmeno g), ktorý znie: „výška
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty
vykonávajúce alebo zabezpečujúce
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov - 1,00 €/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.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia
- využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
schv aľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce nebytové priestory o celkovej výmere 22,38 m2 (kancelária č. 111 o výmere 18,55 m2 +
ostatné nebytové priestory o výmere 3,83 m2), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - stavba
súpisné číslo 1330 (administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých
Moravciach ( l . poschodie) postavenej na pozemku - parcela KN reg. „C'', č. parcely 1129/2,
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453
pre
Združenie
slovenských hľuzovkárov, zastúpené predsedom združenia Petrom
Mészárošom so sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 423 71902 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na dobu od 01.03.2015 do 31.12.2015 za nájomné v zmysle
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od
11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „výška
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty
vykonávajúce alebo zabezpečujúce
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov - 1,00 €/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.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia
- využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
/

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

�/ ._/- . 1�:/
l::-!:J::f-u-/L_/
Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
ŕ'

V'/Cl"q·;
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 59/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26. 02. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Zupnom
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájmu časti
nebytového priestoru v Župnom dome - bývalej kaplnky v Župnom dome o rozlohe 50 m2
a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 60 m2 - v stavbe súpisné číslo 2391 postavenej na parcele
2
KN registra „C'' číslo 658/2 o celkovej výmere 815 m v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV
č. 3453 v celosti na Mesto 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
pre H.K.Gastro s.r.o., so sídlom SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, zastúpenú
konateľom Petrom Šimonom za nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov od 01.04.2015 do
31.03.2025 za podmienky opravy priestorov nájomníkom na ich náklady bez ich preplatenia
mestom s vydokladovaním finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch.
Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % inflácie oficiálne zverejnenej
Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce.
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
- vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro s.r.o.
schvaľuje
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nebytového priestoru v Župnom dome
bývalej kaplnky v Župnom dome o rozlohe 50 m2 a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 60 m2 v stavbe súpisné číslo 2391 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 658/2 o celkovej
výmere 815 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto 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 pre H.K.Gastro s.r.o., so sídlom
SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, zastúpenú konateľom Petrom Šimonom za
nájomné 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov od 01.04.2015 do 31.03.2025 za podmienky opravy
priestorov nájomníkom na ich náklady bez ich preplatenia mestom s vydokladovaním
finančného investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je
navyšovanie nájomného o% inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle
článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce.
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
- vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro s.r.o.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
r--

{j/�.�lŕ/J,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 60/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - záhradky č. 7 nachádzajúcej sa na
Nitrianskej ulici pre Ivana Madolu 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 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015
p r e r okov alo
návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej ulici - prenájom
záhradky č. 7 o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C" číslo 3164/20 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce za podmienky uhradenia
investícií doterajšiemu nájomníkovi
- pre Ivana Madolu,
- 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 doterajšieho nájomcu na dobu
od 01.04.2015 do 31.03.2026.
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:
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu
stromov a viniča)
- pozemok malej výmery.
schv aľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku nachádzajúceho sa na Nitrianskej ulici prenájom záhradky č. 7 o výmere 197 ,27 m2 z parcely KN registra „C" číslo 3164/20 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce za podmienky
uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi
- pre Ivana Madolu,
- 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 doterajšieho nájomcu na dobu
od 01.04.2015 do 31.03.2026.
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:
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu
stromov a viniča)
- pozemok malej výmery
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
.
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
.-- _..,
___

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.2015

Q,„,.�„

Ing. Serafína Ostrihoňová
primáta� mesta

.J/c1,i'I

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 61/2015
z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s.(stavba „Zlaté Moravce-40bj - NNk " )
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.2015

p r e r okovalo
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 „Zlaté Moravce 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne vo výške znaleckého
posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

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 „Zlaté Moravce - 40bj - NNk" 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
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., predmetom ktorých budú vecné bremená
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. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „C" číslo 2601/1 o výmere 22718 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria
- parcela KN registra „C" číslo 1107/1 o výmere 1687 m2 , druh pozemku ostatné plochy
a zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „E" číslo 5619 o výmere 506 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5689 o výmere 4787 m2 , druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.

u kla d á
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie
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
na podpis

splnomocňuje
primátorku 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 26.02.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

rf_,/c'/d

1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Príloha č. 1

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
ev. č. budúceho oprávneného: 15/179/1413400036-ZoS/ZBZ_VB

uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 5 1 3/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v zne ní neskorších
predpisov {ďalej len „zmluva")

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Názov:

Mesto Zlaté Moravce

Sídlo:

Ul. 1 . mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpená:

Ing. Serafína Ostrihol"lová - primátorka mesta

IC O :

00 308 676

DIČ:

2021058787

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

334221 62/0200

IBAN:

K22 0200 0000 0000 33422 1 62

{ďalej len ako „budúci povinný")

1 .2

Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná v:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 8 1 6 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Ing. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastnlckych
vzťahov

Zastúpená:

Jaroslav Klimaj - špecialista projektového inžinieringu
36 361 5 1 8
SK20221 89048
Tatra Banka, a.s.
26261 06826 I 1 1 00
SK59 1 100 0000 0026 261 0 6826
TATRSKBX

ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Člslo bankového účtu:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len ako „budúci oprávnený")

(budúci povinný a budúci oprávnený ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany")

2.

BUDÚCA ZAŤAŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ
Budúci povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľnosti - pozemkov:

Parcelné
číslo
2601/1
5619
5689
1 1 07/1

Register
KN
c
E
E
c

LVč.
3453
5417
5417
3453

Výmera
v m2
22718
506
4787
1687

Druh pozemku
Zast. plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Katastrálne
územie

Obec

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

Okres
Zlaté Moravce

(ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnost"'). Kópia listu vlastníctva tvor! prllohu tejto zmluvy
a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.6

6.7

Jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien bude v zmluve o zriadení vecných
bremien určená ako spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien podľa ods. 6 . 1
tejto zmluvy v o výške určenej n a základe znaleckého posudku n a ocenenie vecných bremien,
ktorý bude vyhotovený podľa geometrického plánu (ďalej len „znalecký posudok").
Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpeč! na vlastné náklady budúci oprávnený. Budúci
oprávnený doplnl do zmluvy o zriadenl vecných bremien výšku jednorazovej odplaty podľa
znaleckého posudku. Budúci oprávnený umožni budúcemu povinnému nahliadnuť do
Znaleckého posudku na jeho žiadosť.
Ak budúci povinný nesplnl záväzok uzavrieť zmluvu o zriadenl vecných bremien na základe
výzvy budúceho oprávneného vykonanej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy, môže budúci oprávnený
požadovať, aby obsah zmluvy o zriadení vecných bremien určil súd alebO môže požadovať
náhradu škody mu spôsobenej porušenlm záväzku budúceho povinného uzavrieť zmluvu
o zriadení vecných bremien.

7.

VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO POVINNÉHO

7.1

Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadenlm a uloženfm elektroenergetických zariadenl
podľa § 43 zákona č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnenl niektorých zákonov,
vzniká ochranné pásmo elektroenergetických zariadenl.
Budúci povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať
akékoľvek nároky k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
d} budúci povinný ako výlučný vlastnlk budúcej zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastnlkom
žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho s budúcou
zaťaženou nehnuteľnosťou,
e) zlskal všetky potrebné súhlasy na zaťaženie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti pred
podpísanim tejto zmluvy. Zaťaženie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom na zasadnutl dr"la 26.02.2015. Kópia výpisu z uznesenia
Mestského zastupiteľstva číslo . . . . . ./2015 tvor! prllohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

7.2

.

7.3

7.4

7.5

„

Budúci povinný sa zaručuje budúcemu oprávnenému, že vyhlásenia a záruky obsiahnuté čl. 7
ods. 7.2 tejto zmluvy sú pravdivé a správne ku di'lu uzatvorenia tejto zmluvy a budú pravdivé
a správne aj v čase uzatvorenia zmluvy o zriadenl vecných bremien a podania návrhu na jej
vklad do katastra nehnuteľností.
Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu práv
zodpovedajúcich vecným bremenám budúcim oprávneným. Budúci povinný sa najmä
zaväzuje, že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými
bremenami:
a) neprevedie do vlastnlctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného a ani
b) ju nezaťaž! právom tretlch osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce
vecným bremenám budúcim oprávneným.
Budúci povinný sa zaväzuje, že budúcemu oprávnenému poskytne všetku súčinnosť
nevyhnutne potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy.

8.

UMOŽNENIE STAVEBNÉHO UŽÍVANIA

8.1

Budúci povinný týmto prenecháva časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti budúcemu
oprávnenému, aby ju budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do
dr'la vzniku vecných bremien podľa zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá bude uzavretá
medzi budúcim povinným a budúcim oprávneným na základe tejto zmluvy, užíval na
umiestnenie. výstavbu a užívanie plánovanej stavby, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto

podpis
meno
funkcia

: Jaroslav Klimaj
: špecialista projektového inžinieringu

Uznesenie č. 62/2015
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 26.02.2015
Informácia o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konaného dňa
26.02.201 5

p r e r oko v a l o
infonnáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté
Moravce
b e r i e na v e d om i e
informáciu o poverení MVDr. Marty Balážovej ako zástupcu primátorky Mesta Zlaté
Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 26.02.201 5
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Ing. Serafina Ostriboňová
primátorka mesta

</j7t!- I tli/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 63/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného dňa
05.03.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 5. zasadnutí MZ konaného
dňa 05.03.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 64/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného dňa
05.03.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca MUDr. Ota Balca ap. poslankyňu JUDr. Alžbetu
Esterkovú

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V~Oí&'f'J
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

65/2015

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného
05.03.2015

dňa

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í

za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Mareka Holuba
za členov : p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú ap. poslanca PaedDr. Dušana Husára

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
,,--..

r//cr,1qr1
Ing. Miroslav Šlosár

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 66/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05 .03.2015
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného
05 .03.2015

prerokovalo
program zasadnutia 5. MZ
schvaľu je

program zasadnutia 5. MZ bez zmien

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
-....,

~(f) le;'J
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 67/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného dňa
05.03 .2015
prerokovalo
informáciu o hroziacom súdnom spore medzi Mestom Zlaté Moravce a bývalým primátorom
mesta o nevyplatení nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi
CSc.
berie na vedomie
informáciu o hroziacom súdnom spore medzi Mestom Zlaté Moravce a bývalým primátorom
mesta o nevyplatení nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi
CSc.

V Zlatých Moravciach,

dňa

05 .03.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r/Áľ>l1'1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 68/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Riešenie vyplatenia odstupného na základe dodatkov k pracovným zmluvám, ktoré boli
vypracované v roku 2014 u 2 pracovníkov mestského úradu a bývalého prednostu
mestského úradu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konaného dňa
05.03.2015
prerokovalo
informáciu o hroziacich súdnych sporoch medzi Mestom Zlaté Moravce a pracovníkmi MsÚ
ohľadne riešenia vyplatenia odstupného na základe dodatkov k pracovným zmluvám, ktoré
boli vypracované v roku 2014 u 2 pracovníkov mestského úradu a bývalého prednostu
mestského úradu
berie na vedomie
informáciu o hroziacich súdnych sporoch medzi Mestom Zlaté Moravce a pracovníkmi MsÚ
ohľadne riešenia vyplatenia odstupného na základe dodatkov k pracovným zmluvám, ktoré
boli vypracované v roku 2014 u 2 pracovníkov mestského úradu a bývalého prednostu
mestského úradu

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 69/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Návrh na prepracovanie "ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept. riešenia „v zmysle
stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa
23.10.2014 a 18.12.2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 05 . 03 .
2015
prerokovalo
návrh na prepracovanie "ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept riešenia „v zmysle
stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10.2014 a
18.12.2014
schvaľuje

prepracovanie "ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept riešenia „v zmysle stanoviska
Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10.2014 a 18.12.2014

V Zlatých Moravciach, dňa 05.03.2015

·a1
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
'""'\

VL{e1~~ ·
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 70/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Návrh na vzdanie sa odmeny poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
za 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 05. 03.
2015

prerokovalo
vzdanie sa odmeny poslancov mestského
zasadnutie Mestského zastupiteľstva

zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach za 5.

zastupiteľstva

v Zlatých Moravciach za 5.

schvaľuje

vzdanie sa odmeny poslancov mestského
zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach,

dňa

05.03.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
..........__
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 71/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Návrh na zrušenie uznesenia č. 46/2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného dňa 26.02.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 05.03.
2015

prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia
dňa 26.02.2015

č.

46/2015 zo 4. zasadnutia mestského

zastupiteľstva

konaného

ruší
uznesenia č. 46/2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného

V Zlatých Moravciach,

dňa

dňa

26.02.2015

05.03.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 72/2015
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 05.03.2015
Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce ohľadne Informácií
o energetickom zhodnocovaní plastov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí konanom dňa 05. 03.
2015

prerokovalo
návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
o energetickom zhodnocovaní plastov

obyvateľov

obce

ohľadne

Informácií

zvoláva
verejné zhromaždenie obyvateľov obce ohľadne Informácií o energetickom zhodnocovaní
plastov. Termín 31.03.2015 o 16:00 hod. Miesto: Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých
Moravciach, divadelná sála.

V Zlatých Moravciach

dňa

05. 03. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r---.

V1/t:' /q1 I
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 73/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 6. zasadnutí MZ konaného
dňa 23.04.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

\f'/orrr'v
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 74/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Denisu Uhrinovú ap. poslanca RNDr. Jozefa Palušku

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

--<J./o{oí
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 75/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca ap. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

d'/o/11í/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie

č.

76/2015

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015
prerokovalo
program zasadnutia 6. MZ

dňa

schvaľuje

program zasadnutia 6. MZ s nasledujúcimi zmenami
Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodov:
- „Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č.61/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba
„Zlaté Moravce-40bj-NNk"
- „Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce-40bj-NNk" za bod č. 29
pôvodného programu
Návrh p. poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie bodu č. 10
pôvodného programu „Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach"
Návrh p. poslankyni Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodov:
- „Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
- „Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte
„Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" za body č. 22 pôvodného
programu

V Zlatých Moravciach,

dňa

23 .04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 77/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015
prerokovalo
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ
schvaľuje

Ing. Martu Eckhardtovú, MBA ako

V Zlatých Moravciach,

dňa

účinkujúcu zúčastňujúcu

sa na obradoch ZPOZ

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V/01c;~
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

dňa

Uznesenie č. 78/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského
zastupitel'stva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016"
ruší
Uznesenie č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016"

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v/ci/„;),Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 79/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku
2015/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri
MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016
schvaľuje

žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce
o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri MŠ
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016
súhlasí
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri MŠ
VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení
v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške
v mesiacoch september až december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej
materskej školy z vlastných zdrojov.
V prípade, že Súkromná materská škola VIKTORKA a Súkromná školská jedáleň pri MŠ
VIKTORKA bude zaradená do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017
bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až
december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov.

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Vt{f)rq~
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 80/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky
2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015
prerokovalo
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014
berie na vedomie
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 81/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2016 a 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2016 a 2017
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
d) návrh na použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta
berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky
2016 a 2017
schvaľuje

a)

Rozpočet

Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 2.730 Eur na úhradu výdavkov za
rekonštrukciu vnútornej kanalizácie v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku
2014
c) použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta:
• vo výške 31.600 Eur na úhradu výdavkov za rekonštrukciu vnútornej kanalizácie
v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 2014
• vo výške 7 .260 Eur na úhradu výdavkov za nákup cisterny na zabezpečenie
zásobovania vodou pre obyvateľov mesta na Martinskom brehu

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

if~<P f ct'v
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 82/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na
rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017
berie na vedomie
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na roky 2016 a 2017
schvaľuje

a)

Rozpočet

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni
kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
\Ii\ ES To

.';~ 2:--

if~or0í
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 83/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 - 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom
na roky 2016 - 2017
berie na vedomie
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu Zlaté
Moravce na roky 2016 a 2017
schvaľuje

a)

Rozpočet

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu Zlaté
Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v:t

(Í) , /

t;rl/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 84/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 - 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s
výhľadom na roky 2016 - 2017
berie na vedomie
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na roky
2016 a 2017
schvaľuje

a)

Rozpočet

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Službyt
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na
rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína

Ostrihoňová

primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 85/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23 .04.2015
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na
roky 2016 - 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na roky
2016- 2017
berie na vedomie
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté Moravce na
roky 2016 a 2017
schvaľuje

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej
organizácie
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2015
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie

a)

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
........._

dÁVlqv
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 86/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 - 2017
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s výhľadom na
roky 2016 - 2017
berie na vedomie
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce,
m.p. na roky 2016 a 2017
schvaľuje

a)

Rozpočet

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
m.p. na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

V Zlatých Moravciach,

dňa

23 .04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

\//cr /q·t
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 87 /2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015

dňa

prerokovalo

Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta

ruší
Účelový fond mesta s účinnosťou k 30.06.2015 s tým, že nevyčerpaný zostatok fondu
k uvedenému dátumu bude prevedený na účet Rezervného fondu mesta

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 88/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce
ruší
VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce v zmysle dodatkov

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ú/O/'q~/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 89/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh Dodatku č. 3 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
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Návrh Dodatku č. 3 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
schvaľuje

Dodatok č. 3 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 zmysle predloženého návrhu

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 90/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23. 4. 2015
Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
zveruje
do správy Mestskej nemocnice 12rof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, ICO: 17336015, nasledovný majetok mesta s účinnosťou
od 01.05.2015:
a) budovy vedené na LV č. 3467 vedené v k. ú. Zlaté Moravce
Pare.
Súpisné Obstarávacia
Popis
číslo
číslo
cena
2 487
Interný pavilón
3
486
790,09
160 671,02
7/2,7/3 Interno-chirurg.pavilón
491,2257

Oprávky
k30.4.2015
1 557 701,26

Zost. cena
k 30.4.2015

930
088,83

160 671,02

182
614,17

712

Interno-chirurg.pavilón TZ

491

313 058,01

130 443,84

717
7/5

Adm. budova riaditeľstva
Gyn.-pôr. Pavilón
Hospodárska budovapríjem
BudovaOUM
Budova márnice
Budova starého výbraku
Budova dielne - sklad
Odpadová jama
Pivnica
Garáže

492
496

43 813,52
62 037,64

43 813,52
62 037,64

-

501

2 900,19

2 900,19

-

4 750,45
2 129,46
4 721,40
8 778,03
168,86
952,40
6 070,70
282 593,01
34 108,21
2 464,65

4 750,45
2 129,46
4 721,40
7 810,14
168,86
952,40
6 070,70
218 259,73
27 681,71
2008,11

3 417 007,64

2 232 120,43

716
25
7116
27
29
714
7/8
7/10
7/13
7115
7/18

Kotolňa

Budova elektrocentrály
Budova vodárne

505
909
2255
2256
2258
2259
2260
2262
2263
2264

Spolu

/7

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015

·~

Ing. Serafína Ostrihoňová
primáto.r.ka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

967,89
-

64 333,28
6 426,50
456,54
1184 887,21

Uznesenie č. 91/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Nakladanie s nehnuteľným majetkom zvereným do správy Mestskej nemocnice do
prijatia zmien zásad hospodárenia s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa
23.04.2015

prerokovalo
povinnosť

štatutárneho zástupcu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom
mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu zástupcovi
zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien VZN Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych
zástupcov príspevkových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce pri nakladaní
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy

ukladá
štatutárnemu zástupcovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom
Mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu zástupcovi
zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien VZN Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych
zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri nakladaní
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy

žiada
prednostu Mestského úradu Mesta Zlaté Moravce zabezpečiť predloženie zmien VZN Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych
zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri nakladaní
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy na najbližšie
plánované rokovanie mestského zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

( /,(O•/éi 't,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 92/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23. 04. 2015

Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte „Modernizácia
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí
23.04.2015

konaného

dňa

prerokovalo
a) predloženie žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/POl/01 Operačného
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice
Zlaté Moravce"
b) financovanie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce"
z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

súhlasí
a) s predložením žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/POl/01 Operačného
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice
Zlaté Moravce"
b) s financovaním projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce"
z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
prim~tQrka

mesta

<_f},,(({) (qt Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie

č.

93/2015

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Prerokovanie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
plat primátorky Mesta Zlaté Moravce
berie na vedomie
mesačný plat primátorky Mesta Zlaté Moravce vykonávajúcej funkciu v celom rozsahu vo
výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
navýšený o 40% 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 po zaokrúhlení vo
výške 3.040,00 €s účinnosťou od 02.01.2015.

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

r//t01cfv
Ing. Miroslav Šlosár

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 94/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23 .04.2015
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
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 1.682 € mesačne
s účinnosťou od 01.01.2015.

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

"'

r//o/n11
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 95/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23. 04. 2015
Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. Zlaté
Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré
mesto vlastní v k. ú. Zlaté Moravce v LV číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra
„E" číslo 5134/2 o výmere 19 m 2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m 2 v kultúre orná
pôda, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2 , t.j. celková výmera 15,84 m2
- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov,
ČR a Miroslav Kamenický, Stavbafô.14, 350 02 Cheb, ČR
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m 2 , čo pri výmere 15,84 m 2 predstavuje sumu 316,80 €,
schvaľuje

prevod spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní v k. ú.
Zlaté Moravce v LV číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra „E" číslo 5134/2
o výmere 19 m 2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m 2 v kultúre orná pôda, pričom na
podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m 2 , t.j. celková výmera 15,84 m2
- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov,
ČR a Miroslav Kamenický, Stavbafô. 14, 350 02 Cheb, ČR
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m 2 predstavuje sumu 316,80 €
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 96/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23. 04. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenaJmu strechy
šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č.
1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
výťahovej

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy výťahovej šachty na
nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 v Zlatých
Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C" číslo
2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 3453
v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom v meste a
okolí
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú Ing.
Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na dobu 10 rokov
od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty nad strechou na
náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním finančného investovania
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o %
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta
Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce.
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:
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez ich
preplatenia mestom
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5
v Zlatých Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C"
číslo 2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom
v meste a okolí
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú Ing.
Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom,
- 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 2000,- €/rok na dobu 10 rokov
od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty nad strechou na
náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním finančného investovania
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o %
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta
Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce.

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:
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez ich
preplatenia mestom
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r;/~010_
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 97/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23. 04. 2015
Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením
MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku
obchodnej verejnej sút'aže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č.
891/2014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby
súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 182511, na
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením MsZ
v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 týkajúci sa
predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné č. 460,
a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 182511, na Sládkovičovej ulici
v Zlatých Moravciach
využíva
oprávnenie vyhlasovatel'a a v súlade s bodom 1O. súťažných podmienok
ruší
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014
a podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže a súčasne ruší predaj na základe výsledku
obchodnej verejnej súťaže schválený uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014
týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce:
a) stavby súpisné číslo 460 (rodinný dom) nachádzajúci sa na pozemku parcely
KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) - bývalý sklad ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach
b) pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu
ovocia a zeleniny/
c) pozemku parcely KN registra „C'', č. parcely 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pred budovou, vedľa budovy
a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici/,
ruší
a) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 zo dňa 18.09.2014
b) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 zo dňa 13.11.2014
V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Š!osár
prednosta MsU

Uznesenie č. 98/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce
prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015

prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce
a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom,
CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva, ktorá
sa na Mesto Zlaté Moravce ako spoluvlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s verejnoprospešnou
vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" a vo veci
súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného
potrubia
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing.
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom
predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,
uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej stavby s názvom „Martin nad
Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena
bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia, predmetom ktorých bude vecné
bremeno
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako spoluvlastníka budúcej
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa
geometrického plánu skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní:
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 v
katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 4465/2 druh
pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 122 m2 , zapísanej v LV č. 6840
v spoluvlastníckom podiele Mesta Zlaté Moravce, v podiele 7/100-in a 17/50-in, t.j. spolu
v podiele 41II00-in v dÍžke cca 2 m
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti parcele
reg. „E" č. 4465/2 v dÍžke cca 2 m v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného
zamerania potrubia po jeho vybudovaní:
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia,
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie,
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia,
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti,
ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 mod vonkajšieho pôdorysného
okraja vodovodného potrubia na obidve strany

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej podielovým spoluvlastníkom je Mesto Zlaté Moravce
a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce,
zapísaná v liste vlastníctva č. 6840 v podiele 41/l 00-in na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 4465/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku trvalé trávne
porasty.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k tomu, že
predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na podpis
splnomocňuje

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

</1/v/c;'t
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 99/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 569111
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015

prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce
a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom,
CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva, ktorá
sa na Mesto Zlaté Moravce ako vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s verejnoprospešnou vodnou
stavbou s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" a vo veci súhlasu so
zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia.
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing.
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom
predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,
uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej stavby s názvom „Martin nad
Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena
bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia, predmetom ktorých bude vecné
bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického
plánu skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní:
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 v
katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5691/1 druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 10469 m2, zapísanej v LV č. 5417 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce, v dÍžke cca 1Om
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti parcele
reg. „E" č. 5691/1 v dÍžke cca 10 m v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného
zamerania potrubia po jeho vybudovaní:
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia,
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie,
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia,
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti,
ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 mod vonkajšieho pôdorysného
okraja vodovodného potrubia na obidve strany

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá
sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 5691/1 o výmere 10469 m2 , druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k tomu, že
predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na podpis
splnomocňuje

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

!

/

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

!

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 100/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23 .04.2015

prerokovalo
zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach
schvaľuje

zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

<:J/vr0~
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 10112015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 v predloženom znení

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
..........,_

ifÁ@

fllí/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 102/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného
23.04.2015
prerokovalo
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy
v o lí
za členov Výboru mestskej časti Prílepy nasledovných členov:
Predseda: Ing. Marek Holub
Podpredseda: Ivan Hritz st.
Tajomník: Ing. František Jamrich
Členovia: JUDr. Terézia Borčinová, Irena Vencelová, Juraj Zelenka, Štefan Páleník

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 103/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 61/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce
- 40bj - NNk")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015

prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá tvorila prílohu tohto
uznesenia, za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so
stavbou „Zlaté Moravce - 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava,
ruší
uznesenie č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a ruší Zmluvu 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, ktorá tvorila prílohu tohto uznesenia, pričom bola uzatváraná za účelom
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce 40bj - NNk" 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 spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s„
V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

c//Dfrtr1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 104/2015
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce - 40bj - NNk ")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce,
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a Ing.
Vladimírom Račekom PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce za účelom výstavby
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne vo výške znaleckého
posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
ako budúcim povinným, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36361518
ako budúcim oprávneným a Ing. Vladimírom Račekom
PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce, IČO : 14106078 ako budúcim platiteľom
v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj NNk" 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 spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s., predmetom ktorých budú vecné bremená 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 ajej 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. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „C'' číslo 2601/1ovýmere22718 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria
- parcela KN registra „C" číslo 1107/1 o výmere 1687 m2 , druh pozemku ostatné plochy
a zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú:
- parcela KN registra „E" číslo 5619 o výmere 506 m2 , druh pozemku ostatné plochy
- parcela KN registra „E" číslo 5689 o výmere 4787 m2 , druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie
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
na podpis
splnomocňuje

primátorku 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

23.04.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

rj,(ft?(tlj
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 105/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Zmena termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2015

prerokovalo
zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva
schvaľuje

zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského
18.06.2015 na 25.06.2015 v KD Chyzerovce
V Zlatých Moravciach,

dňa

zastupiteľstva

z pôvodného termínu

23.04.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

{~o~ín;
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 106/2015
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 23.04.2015
Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR
k právomoci starostu p overovať d očas ným vedením riaditeľov mestských
príspevkových organizácií
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa
23.04.2013
prerokovalo
Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR
k právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových
organizácií Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu
berie na vedomie
Stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.4.20 15 ohľadom dočasného poverenia vedenia
príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce, ktoré znie:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnom zriadení") v § 13 ods. 4 písm. e) ustanovuje, že starosta rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových
organizácií obce. Zákon o obecnom zriadení neupravuje situáciu dočasného ustanovenia
riaditeľa organizácie do právoplatného vymenovania. Po právoplatnom vymenovaní do
funkcie sa s riaditeľom príspevkovej organizácie obce uzatvára pracovná zmluva na základe
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o výkone práve vo verejnom záujme"), ktorého gestorom je Úrad vlády
Slovenskej republiky. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme môže upravovať iba
pracovnoprávne vzťahy riaditeľa príspevkovej organizácie obce, nakoľko v otázke menovania
riaditeľa príspevkovej organizácie obce predstavuje zákon o obecnom zriadení lex specialis.
Preto pokiaľ ide o postup ustanovenia riaditeľa príspevkovej organizácie obce do
funkcie, je podľa nášho právneho názoru možné postupovať iba podľa zákona o obecnom
zriadení. Z uvedeného dôvodu nemôže osobu dočasným vedením rozpočtovej resp.
príspevkovej organizácie do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona o obecnom
zriadení, poveriť ani starosta, ani obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o
obecnom zriadení dočasné poverenie vedenia
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie nerieši, máme za to, že ak funkcia riaditeľa nie je
obsadená, až do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona, môže ho zastupovať iba
jeho zástupca. Aj to je možné len v prípade, ak to vyplýva zo zriaďovacej listiny alebo
vnútorného predpisu organizácie.
Akýkoľvek iný spôsob obsadenia postu riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej
organizácie obce, ako je ustanovený zákonom o obecnom zriadení, predstavuje porušenie
zákona o obecnom zriadení. V prípade, ak rozpočtová resp. príspevková organizácia obce
nemá dlhšiu dobu vymenované vedenie, môže tým byť sťažené, resp. znemožnené plnenie jej
úloh. V tomto prípade môže obecné zastupiteľstvo zvážiť zrušenie takejto organizácie (§ 11
ods. 4 písm. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom plnenie úloh obce (doteraz vykonávaných
zrušenou organizáciou) by mala obec zabezpečiť prostredníctvom svojich zamestnancov. Na
záver si opätovne dovoľujeme zdôrazniť, že za jediný spôsob obsadenia funkcie riaditeľa

rozpočtovej,

resp. príspevkovej organizácie obce (aj na dočasné obdobie) považujeme jeho
vymenovanie obecným zastupiteľstvom na návrh starostu.
Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže v
konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor.
a odporúča primátorke mesta,
aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva do 30.6.2015 predložila návrh na vymenovanie
riaditeľov mestských príspevkových organizácií Záhradnícke služby, Technické služby,
Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské
stredisko kultúry a športu, ktorých vyberie na základe výberového konania

V Zlatých Moravciach,

dňa

23.04.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

r/-fro101
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 107/2015
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 7. zasadnutí MZ konaného
dňa 11.06.2015

V Zlatých Moravciach,

dňa

11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
(!

'v '~! /t(ŕ J
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 108/2015
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Určenie overovateľov

zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Romana Šíru ap. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach, dňa 11 .06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v,/'

i!'l !ft;

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 109/2015
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom
11.06.2015

dňa

prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
v oI í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara
za členov: p. poslankyňu Pharm. JUDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca RNDr. Jozefa Palušku

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

J',(v11- 1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie

č.

110/2015

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06.2O15
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom
11.06.2015

dňa

prerokovalo
program zasadnutia 7. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 7. MZ s nasledujúcimi zmenami
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú.
Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C''
číslo 712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o celkovej
prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu priestorov na prevádzkovanie
nápojového automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018, pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná
brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. konateľom Ing. Peter Grondžák,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 1O programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne MVDr. Mruiy Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na na
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Z laté Moravce o celkovej
prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, pre
Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO
43222200 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 11 programu
zasadnutia
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako
garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom
prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL
ZDNR, s.r.o„ Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 zastúpenú konateľom
Milanom Valachom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č.12
programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C'' číslo 3 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená
ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o
celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, pre Petra Vančíka,
Hviezdoslavova 30, 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", ako bod č. 13 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 postavenej na
parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.,
Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej
výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického
oddelenia a 81 m2 na I. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou
využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre
Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 4586763 1 zastúpenú konateľom
MUDr. Vladimírom Bátovským z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako
bod č. 14 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným číslom 505,
postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č.
3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 14.12.2016 pre pre Záchranná
zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 17336210,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov" ako bod č. 15 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej: „Návrh na riešenie situácie
v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce" ako bod č.
16 program zasadnutia
Návrh p. poslanca Ivana Madolu na zaradeniu bodu: „Návrh na predloženie žiadosti
o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti
chodcov v Meste Zlaté Moravce", ako bod č. !.programu zasadnutia

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Slosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 111/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C'' číslo 25 v
k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra
„C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o celkovej
prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu priestorov na prevádzkovanie nápojového
automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské
2015

zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom

dňa

11. 06.

prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté
Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k.
ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti
vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o výmere 1m2, za účelom prenájmu
priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od 01.07.2015 do
31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 3173565 7 zast.
konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 40€/mesačne
za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzt'ahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú.
Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C' číslo
712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti
vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o výmere lm2, za účelom prenájmu
priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od 01.07.2015 do
31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast.
konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume
40€/mesačne za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

(j J~ /C(}
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 112/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru - v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo
7/6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o
celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020,
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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06.
2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C' číslo 7/6 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej
výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na
podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020,pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1.
mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k.
ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej
prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie
predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv.
Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od
11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú
zahrnuté paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom
stave.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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lng. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 113/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako
garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu
nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie
sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské
2015

zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom

dňa

11. 06.

prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté Moravce
zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže pri internom
pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú
a to do 31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892
zastúpenú konateľom Milanom Valachom za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.201 1 v znení jeho Dodatkov
v sume 178,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené
priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu ktorej
prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou nemocnicou
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na L V č . 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže pri
internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu nebytových
priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel,
na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o„ Krušovská 2093, Topoľčany,
IČO 36550892 zastúpenú konateľom Milanom Valachom za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v mení jeho
Dodatkov v sume 178,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu ktorej
prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou nemocnicou
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
\---

V1~o 1'4r
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 114/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v
k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená
ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o
celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské
2015

zastupiteľstvo

v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom

dňa

11. 06.

prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako nebytové
priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o celkovej prenajatej
výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 01 Zlaté Moravce na dobu
neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že
v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca
udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzt'ahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako
nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 31 7, 320 a 319 o celkovej
prenajatej výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 01 Zlaté Moravce na
dobu neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že
v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca
udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

\(1/(O/r; rl
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 115/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491
postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej
prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí gynekologického
oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania
čistiacej a sterilizačnej miestnosti a to do 31.05.2020 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06.
2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 postavenej
na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej výmere 210
m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na 1.
poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej
miestnosti
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú konateľom
MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 od 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho plynulej
prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
schvaľuje
315 väčšinou všetkých

poslancov prenájom nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491
postavenej na parcele registra „C'' číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v
celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.,
Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej výmere
21 O m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na I.
poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej
miestnosti
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú konateľom
MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 od 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho plynulej
prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, k ukončeniu
ktorej prišlo zánikom náj omného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

c/~ol'éff 1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 116/2015
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so sup1sným
číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v
L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr.
2
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m a to do 14.12.2016 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06.
2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - časti nebytového
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m 2 podľa doterajšieho
užívania
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO
17336210, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu od 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 11 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej podnájomnej
zmluve zo dňa 30.4.2010
schvaľuje

všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra
„C"' číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
2
v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m podľa
doterajšieho užívania
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO
17336210, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu od 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej podnájomnej
zmluve zo dňa 30.4.201 O
315

väčšinou

časti

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach

dňa

11. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

,......,

rj1/e:') /tr t /
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 117/2015
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na riešenie
situácie v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa
11.06.2015

prerokovalo
Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na riešenie
situácie v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Korca, CSc. Zlaté Moravce
poveruje
primátorku mesta Zlaté Moravce:
a) hľadať investora pre Mestskú nemocmcu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce
b) vyvolať stretnutie s potenciálnym investorom, spoločnosťou Svet zdravia, a.s.

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
.---

<fi(OP!, /
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 118/2015
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s názvom projektu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
návrh žiadosti o spolu financovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste
Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu a to vo
výške 1000€
schvaluje
spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015 o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej
republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce" vo výške
minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu a to vo výške 1000€

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
r-...

rj?/Díqr1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 119/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce
za rok 2014
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce
za rok 2014
d) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta
berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za rok
2014
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce
za rok 2014
schvaľuje

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 bez výhrad
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 131.424, 73 eur

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

(/

, ( V í;zt/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 120/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce
za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014
schvaľuje

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
,-...,

r/lc2/cr11

Ing. Miroslav Slosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 121/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Zlaté Moravce k 31. 12. 2014
b) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ
Mojmírova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ
Pribinova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014
d) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ
Robotnícka v Zlatých Moravciach k 31.12.2014
e) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach k 31.12.2014

V Zlatých Moravciach dňa 11 .06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka
mesta
,--

(J~ <O /r,t 1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 122/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom
11.06.2015

dňa

prerokovalo
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta
schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 60.330 eur
nasledovne:
~ na bežné výdavky vo výške 16.330 eur na zaplatenie pohľadávky z titulu náhrady ušlej
mzdy na základe rozsudku Okresného súdu v Nitre v zmysle ustanovenia § 1O ods. 9
zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
~ na kapitálové výdavky vo výške 36.000 eur na financovanie konceptu a návrhu
Územného plánu mesta Zlaté Moravce
~ na kapitálové výdavky vo výške 8.000 eur na zakúpenie traktorových kosačiek
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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 11.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
r---

rf./úJíq,
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 123/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce k 31.12.2014
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce k 31.12.2014
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami:
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonaťzmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu
zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Zlaté Moravce
-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 645.311 eur
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 1.160, 18 eur bude použitý na
úhradu straty v hlavnej činnosti.
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
-67.634,91 eur bude vysporiadaná nasledovne:
> zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 1.160, 18 eur
> zostatok vo výške 66.474,73 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný
výsledok hospodárenia

ukladá
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septem · 2015.
V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

<fi
Ing. Serafína

Ostrihoňová

primátorka mesta

/ÁlC/qrc
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 124/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
k 31.12.2014
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
k 31.12.2014
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014
schvaľuje

1.

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté
Moravce za rok 2014 s výhradami:
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením, pripadne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu
zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia s finančnými
prostriedkami Mesta Zlaté Moravce
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 22.169 eur
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne:
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -2.575,72
eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
ukladá
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie

nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri O15.
V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 125/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik za rok 2014
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
schvaľuje

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
za rok 2014 bez výhrad
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.202,44 eur bude použitý
nasledovne:
~ na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 9.916,59 eur
~ prídel do rezervného fondu vo výške 1.285,85 eur
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým Je strata vo výške
-9.916,59 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
.---
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otf7( 1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 126/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11 .06.2015
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce za rok 2014
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Zlaté Moravce
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické
služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické
služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014
s chvaľuje

1.

hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce za rok
2014 s výhradami:
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce
-určiť alebo zriadiť samostatný účet na vedenie príjmov a výdavkov podnikateľskej
činnosti tak, aby sa dali sledovať príjmy a výdavky v súlade so zákonom
-nezabezpečenie vyrovnanosti hospodárenia za podnikateľskú činnosť k 31.12.2014
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 97.688 eur

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Technické
služby mesta Zlaté Moravce nasledovne:
a) strata z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške -63.390,74 eur bude zaúčtovaná
na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
-55.088,85 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok
hospodárenia.
ukladá
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva

k hospodáreniu príspevkovej orgamzac1e. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri 015.
V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
Primátorka mesta
~---

(f([) ft7'(
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 127/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
k 31.12.2014
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
berie na vedomie
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
k31.12.2014
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014
sc hvaľu je

1.

hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
mestský podnik za rok 2014 s výhradami;
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
-dôsledné dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve pri vedení účtovníctva
organizácie
-neumožnenie účasti audítora na fyzickej inventúre zásob k 31. 12.2014
a nepredloženie inventarizačného zápisu z mimoriadnej inventúry zásob k 28.2.2015
-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zákonom o účtovníctve.
Nerešpektovanie opakovaných upozornení zo strany audítorov na zohľadnenie rizika
zníženia hodnoty materiálu na sklade a nedokončenej výroby formou opravných
položiek.
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce
-sledovanie príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na samostatnom účte v súlade
so zákonom
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne:
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 27.197,33 eur bude použitý
nasledovne:

? na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 12.942,46 eur
? prídel do rezervného fondu vo výške 14.254,87 eur
b)
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške
-12. 942, 46 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
ukladá
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri 15.
V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015

Gk
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 130/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh na na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.
(stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce - Továrenská ulica - inžinierske siete")
na časť parcely registra „E" číslo 5694
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MsZ konanom dňa
11.06.2015
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103,
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom UL 1. mája 2, 953 O1 Zlaté Moravce,
IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim
povinným. Spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na Mesto Zlaté Moravce ako
vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky
hypermarket a kanalizačnej prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo
veci súhlasu so zriadením vecného bremena odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a
na dobu neurčitú
schvaľuje

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103,
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1.
mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,
uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky hypermarket
a kanalizačnej prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so
zriadením vecných bremien odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a na dobu
neurčitú, predmetom ktorých budú vecné bremená
spočívajúce v povinnosti budúceho
povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich
vybudovaní:
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb:
vodovodnej prípojky D90 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku časť parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930
m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 15,3 bm v prospech
spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v
rozsahu podľa grafickej prílohy),
kanalizačnej prípojky D250 na časti pozemku parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku
ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, v dÍžke cca 13,7 bm v prospech spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy),
- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku - časti parcele
reg. „E" č. 5694 v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí:
- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia,

- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto potrubí.

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" odplatne za sumu určenú znaleckým
posudkom podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie 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 na podpis
splnomocňuje

primátorku 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 11.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 131/2015
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 11.06.2015
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - pod časťou komunikácie nachádzajúcej sa na
Továrenskej ulici pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06.
2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici - prenájom
časti pozemku o výmere 1177 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, druh pozemku ostatné
plochy o celkovej výmere 18930 m v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č . 5417 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele mesta 5/12-in na
parcelách KN registra „E" číslo: 5131 /2, druh pozemku orná pôda o výmere 16 m 2 , 5132/2,
druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m 2
zapísané v LV č. 7265 a 5134/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m 2 a 5135/2, druh
2
pozemku orná pôda o výmere 19 m v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v LV č. 7266 na Mesto
2
Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m 2 - z toho 5/12-in = 29,17 m , pričom celková plocha
prenájmuje 1206,17 m 2
- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi RalfKohout a Miroslav Kamenický
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
2
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 €/m /rok
(slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno a)
„a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m 2/rok".
- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018.
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:
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Zlatých
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby
HYPERMARKETU Zlaté Moravce
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania
s chvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici

- prenájom časti pozemku o výmere 1177 m 2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, druh
2
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č.
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele
mesta 5/12-in na parcelách KN registra „E" číslo: 5131/2, druh pozemku orná pôda o výmere
2
16 m 2 , 5132/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m , 5133/2, druh pozemku orná pôda
2
o výmere 8 m2 zapísané v LV č. 7265 a 5134/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m a
2
5135/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v LV č.
7266 na Mesto Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m 2 - z toho 5/12-in = 29,17 m 2, pričom
2
celková plocha prenájmu je 1206, 17 m

- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi RalfKohout a Miroslav Kamenický
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok
(slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č . 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1„ písmeno a)
„a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách - O, 1Oeur/m2/rok".
- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018.
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:
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Zlatých
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby
HYPERMARKETU Zlaté Moravce
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoňová
primá!Qrka mesta

v~~ht/

Ing. Miroslav Slosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 132/2015
z 8. zasadnutj a Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ingrid Streďánska bola určená za zapi sovateľku zápisnice na 8. zasadnutí MZ konaného
dňa 25.06.2015

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

/ Í<i rcf1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 133/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.20 15
Určenie overovatcl'ov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.20 15
p r ero k ov alo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p . poslanca Vladimíra Klučiara ap. poslanca Ing. Karola Švajčíka

V Zlatých Moravciach,

dňa

25.06.20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

--.....,.

V7~c· r~,7
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 134/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí

konanom

25.06.2015
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
v o 1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča
za č lenov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú ap. poslanca MUDr. Ota Balca

V Zlatých Moravciach, di1.a 25.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

j'~(JÍ/C(t
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

dňa

Uznesenie č. 135/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí

konanom

dňa

25.06.2015
prerokovalo
program zasadnutia 8. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 8. MZ s nasledujúcimi zmenami
Návrh p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča na zaradenie bodu: „Návrh na schválenie
prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v budove so
súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej
prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely , na dobu určitú a to do 30.6.2025,
pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO
43222200 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 28 programu
zasadnutia
Návrh p. poslankyne JUDr. Alžbety Esterkovej na zaradenie bodu: „Návrh na
uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach", ako bod č . 29
programu zasadnutia
Návrh p. poslanca Ing. Karola Švajčíka na zaradenie bodu: „Návrh na schválenie
zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu ajeho prenájom úspešnému investorovi v
obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce·', ako bod č. 30
programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na
prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta", ako bod
č. 31 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na
financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra", ako bod č. 32 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na
zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik", ako bod č. 33 programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Informácia
o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu", ako bod č. 34 programu zasadnutia
Návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku na zaradenie bodu: „Návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre
príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce ", ako bod č. 35
programu zasadnutia

-

Návrh p. poslanca Mgr. Mareka Holuba na stiahnutie bodu
pozemku manželom Kesegovým"

č.22:

„Návrh na odpredaj

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

v}"'r

<CíQt,

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 136/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Poskytnutie jednorazovej fin a nčnej pomoci obyvatel'om mesta Zlaté Moravce, ktorí sa
ocitli v ná hlej núdzi
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015
prerokova lo
poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa ocitli
v náhlej núdzi
schvaľ uj e

poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa ocitli
v náhlej núdzi z rozpočtu mesta Zlaté Moravce za nasledovných podmienok:
a) o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci (JFP) je potrebné písomne požiadať.
Ž iadateľ, ktorým môže byť iba obyvateľ mesta Zlaté Moravce v žiadosti uvedie
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, a tiež účel na ktorý JFP
požad uje,
b) o priznaní a výške JFP rozhoduje primátor mesta,
c) výška JFP je spravidla 33,- eur, pričom táto môže byť na základe rozhodnutia
primátora mesta upravená v závislosti od účelu, na ktorý sa požaduje a okolností
samotného prípadu,
d) žiadateľ je povinný účel, na ktorý bola JFP poskytnutá, preukázať a zdokl adovať do 30
dní od použitia JFP.
ruší
uznesenie č. 22/20 11 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.01.2011 a VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi, sociálnej pôžičky a spo ločného stravovania

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.20 15

In g. Serafina Ostrihoň ová
primát.OJ:.ka mesta

</ ÍC/) ///7
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 137/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.20l5
Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.06.2015

prerokovalo
návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta
schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 9.900 eur na
kapitálové výdavky na spolufinancovanie digitálnej techniky k projektu Digitalizácie kina
Tekov v Zlatých Moravciach
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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

25.06.20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

if ,{«' /ŕf

1/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 138/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravci ach na svojom 8. zasadnutí M Z konanom dňa
25.06.2015
p r erokova l o
a) Návrh na prevzatie pô žičky z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Tekov
v Zlatých Moravciach
b) Návrh na zabezpečeni e pôžičky
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820 eur
z Audiovizuálneho fondu
d) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15
berie na vedo mie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53 .820,00 eur
z Audiovizuálneho fondu
s ch v a/' uje
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu maximálne vo výške 53 .820,00 eur na
digitalizáciu kina Tekov v Z latých Moravciach
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej
predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí - digitálnej teclu1ike
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15 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

25.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primá.tef.ka mesta

rj1~I() f lir

1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 139/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015

p r erokovalo
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce

uznáša

sa

na Dodatku č. 4 k VZN č. 6/20 11 Zásady hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce
v zmysle pozmeňujúceh o návrhu.

V Zlatých Moravc iach

dňa

25.06.20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

1/1{::' / 'if/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 140/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.201 5
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2000,- eur
vedenej voči dlžníkovi BL INTERNATIONAL, s. r. o., Hviezdoslavova 183, Zlaté
Moravce, IČO: 35 967 684
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 8. zasadnutí MZ konanom dňa 25.

06.2015
pre r okovalo
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a jej
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej voči dlžníkovi:
BL INTERNATIONA L, s.r.o„ Hviezdoslavova 183 Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z toho
pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu nedoplatku
za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur vzniknutá v období
rokov 2008 - 20 11 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v prenaj atých priestoroch
na U l. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce.
s ch v aľuj e

trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a j ej odpísanie
z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129 87 eur vedenej voči dlžníkovi:
BL INTERNATIONAL, s.r.o„ Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z toho
pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu nedoplatku
za náj omné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur vzniknutá v období
rokov 2008 - 20 11 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v prenajatých priestoroch
na UJ. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.20 15

{;A1
Ing. Serafína Ostrihoňová
pri mátm!<a mesta

J'LC!l'i<1.
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 141/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREV AN s.r.o.,
Prešov (dodané a nezaplatené rakvy)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015
pr e rokovalo
spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti
IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741 , ktoré boli postúpené zo spoločnosti
DREV AN s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a nezaplatené rakvy)
sc hvaľuj e

vysporiadanie záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti
IMEXFIN s.r.o„ Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741 , ktoré boli postúpené zo spoločnosti
DREV AN s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a nezaplatené rakvy)
nasledovným spôsobom:
1. Záhradnícke služby uhradia spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra iba časť záväzkov a to záväzky, ktoré nie sú premlčané a tie záväzky, ktoré vyplývajú z faktúr, ktoré
boli sčasti uhradené a nie sú premlčané - v celkovej sume neuhradených
nepremlčaných záväzkov po lehote splatnosti 24 9 17,54 eur,
2. Prem lčané záväzky vyplývajúce z faktúr, ktorých splatnosť nastala v období od
24.4.2006 až do 10.2.2011 , okrem faktúr, ktoré boli čiastočne uhradené
a neuplynula u nich nová štvorročná premlčacia doba, uhradené nebudú,
3. Rozhodnutie o zvyšnej časti záväzkov vo výške 65 553,53 eur sa ponechá na
občian ske súdne konanie
sc hvaľu je

financovanie úhrady časti záväzku voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. podľa bodu l
schvaľovacej časti tohto uznesenia zmenou rozpočtu mesta Zlaté Moravce, ktorá bude prijatá
osobitným uznesením mestského zastupiteľstva

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.2015
Ing. Serafina Ostriboňová
primátorka mesta

,.J'"',(o/41

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č . 142/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného d11a 25. 06. 2015
Návrh na fin ancovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN
s.r.o. Nitra
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa

25.06.2015
prerokovalo
a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN
s.r.o. Nitra
b) návrh na použitie Rezervného fondu mesta
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
sc hvaľuj e

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej orgarnzac1e
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spo l očnosti IMEXFIN
s.r.o . Nitra podľa predloženého návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 1
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 22.951,34 eur na úhradu záväzkov po
lehote splatnosti viac ako 60 dní pre Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
mestský podnik
c) úhradu záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra podľa predloženého návrhu
a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 3 a úrokov z omeškania z neuhradených uznaných
záväzkov po lehote splatnosti vo výške 24.917,54 eur v predpokladanej výške
8.105,12 em uvedené v P rílohe č. 2
d) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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
predpi sov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

/
V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.2015

Ing. Serafína Ostrih o ňová
primátorka mesta

</7{

c lrrcl
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 143/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.20 15
Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.06.2015
prerokova l o
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 20 15 a zmenu záväzných ukazovateľov
pre príspevkovú organizáci u Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce
schvaľ u je

zmenu záväzn ých ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry
a športu p.o. Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne:
bežný transfer príspevkovej organizácii na:
• rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 4.911 eur
• služby nadväzujúce ku knihovníckemu systému vo výške 407 eur
kapitálový transfer príspevkovej organizácii na:
• prevádzku knižnice so záväzným ukazovateľom na zakúpenie knihovníckeho systému
vrátane obstarávacích nákladov vo výške 2. 182 eur
b) znienu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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
c)

a)

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

--.....

</ (<r,rrr 1

Ing. Miroslav Slosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 144/201 5
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.201 5
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.06.20 15

prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Zlaté Moravce na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 1
sc h vaľuje

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 20 15 rozpočtovým opatrením č. 1 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

25.06.201 5

In g. Serafína Ostrihoň ová
primátorka mesta
...._,__

v ,{ď>/c( ''Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 145/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu
pani Zuzane Vojtasovicsovej
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.20 15

prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 56/20 15 zo dňa 26.02.20 15 o schválení prevodu bytu
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" čís lo 3460/7 1
o výmere 101 O m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu
č. 1 3 (Hl), na 1. nadzenmom podlaží na Tekovskej č . 51 v Zlatých Moravciach v celosti,
a podielu na spol očných časti ach 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
).- pre Zuzanu Vojtasovicsovú
bytom Tekovská 3027/51,
953 O1 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 bodným osobitného zrete ľa bolo:
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
ži adateľka je užívateľkou - náj omníčkou bytu
11 ší
uznesenie č. 56/2015 zo dňa 26. 02.20 1 o schválení prevodu bytu v bytovom dome súpisné
čís l o 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere l 01 O m 2 , druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:
troji zbového bytu č. 1 3 (H 1), na 1.
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlasttúcky podiel na pozemku
v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č . 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
)> pre Zuzanu Vojtasovicsovú
bytom Tekovská 3027/51,
953 O1 Zlaté Moravce
» z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 811991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bolo:
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
žiadateľka je u žívateľko u - nájomníčkou bytu

„

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.2015
Ing. Serafína Os trihoňová
primátorka
,-- mesta

,/(c ../~! l

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 146/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.20 15
Návrh na schválenie prevodu mestského bytu, podielu na spoločných ča s tia ch
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele
83074/3740077-in pre manželov Vojtasovicsových 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 25.
06.2015

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné čísl o 3027 na
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 1O1 O m 2 , 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
spoločnýc h častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku
v podiele 83074/3740077-in,
> pre manželov Zuzanu Voj tasovicsovú
a Martina
Vojtasovicsa
obaja bytom Tekovská 3027/51, 953
O1 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
> za kúpnopredaj nú cenu 34.908,91 €
);:> 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 zr_eteľa je:
- žiadateľka za slobodna Zuzana
zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového
domu,
- žiadateľka j e užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi tohto
bytu.
schva ľuj e

3/5-inovou väčši nou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome súpisné
čís lo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m 2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu
č. 1 3 (Hl ), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti,
a podielu na spo ločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v pod iele 83074/3740077-in,
);:> pre manželov Zuzanu Vojtasovicsovú
a Martina
Vojtasovicsa
obaja bytom Tekovská 3027/51 , 953
Ol Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
> za kúpnopredajnú cenu 34.908,9 1 €
> 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 za slobodna Zuzana
zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového
domu
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi tohto
bytu.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre vypracovarue
kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015
Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka
----., mesta

( /fť,,-/c1

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 147/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu č. 38 (F2), podielu na spoločnýc h
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku ma nželom
Lukáčovým

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom
25.06,2015

dňa

prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra „C" čís l o 3460/7 1 o výmere 1010 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej
č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
).- pre Dušana Lukáča
a Máriu Lukáčovú
obaja
bytom Tekovská 3027/55, 953 0 1 Zlaté Moravce do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
)..- 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:
kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová
zaplati li finančnú zábezpeku
pri výstavbe bytového domu,
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkm i tohto bytu
schvaľuje

spôsob prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra
„C" číslo 346017 1 o výmere 1O1 O m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:
troj izbového bytu č. 38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých
Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
> pre Dušana Lukáča
a Máriu Lukáčovú
obaja
bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľaje:
kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová
G
zapla
~
ti li fin_ ančn,ú záh zpeku
pri výstavbe bytového domu,
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu
V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015

Ing. Serafín a
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primát,su~.a
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Ostrihoň ová

mesta
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Ing. M iroslav Šlosár
prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 148/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce časť parcely registra „E" číslo 5616 o výmere cca 100 m 2 v kultúre ostatná plocha, pre
Richarda Havettu z dôvodu hodného 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 8. zasadnutí MsZ konaného dňa 25.
06.2015
p r erokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časť mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m 2 z parcely
KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m 2 v kultúre ostatné plochy z LV č. 5417,
za podmienok:
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku,
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre
zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku,
- pre Richarda Havettu
bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m 2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
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:
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu,
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie.
schvaľuje

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť
mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m 2 z parcely KN registra „E"
čí slo 56 16 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy z LV č. 541 7, za podmienok:
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku,
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre
zásobovanie budovy zo zám.k.ovej dlažby na od.kupovanom pozemku,
- pre Richarda Havettu
bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti
- 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 30,- eur/m 2 , splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu,
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie.

uk l adá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

vyhotoviť

návrh

kúpnopredajnej zmluvy

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015
Ing. Serafína Ostrihoň ová
primátorka
mesta
-........
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Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 149/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh oa schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dennom
centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach - miestnosť č. 4 a prislúchajúcich
priestorov - pre Mgr. Moniku Paulovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č . 138/1991 Z b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 25. 06.
2015
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytové priestory miestnosť č . 4 o výmere 23,91 m 2 + ostatné prislúchajúce nebytové
priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m 2 , ktoré sa nachádzajú
v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe
súpisné číslo 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6,
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453,
pre Mgr. Moniku Paul ovú, bytom Brezová 12 953 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 jedného roka za nájomné v zmysle
VZN č. 61201 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce ÚČŤnného od
11.07. 2011 v znení jeho Dodatkov
článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „ výška
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce
alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnost: záujmovú umeleckú činnost;
telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce
ajeho obyvateľov - 1,00 €/rok" s tým že nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej
časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, pomerná
časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 10 - 15 dní v mesiaci.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa
sc hvaľuj e

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,9 1 m 2 + ostatné prislúchajúce
nebytové priestory (chodba kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m2 , ktoré sa nachádzajú
v nehnuteľno sti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe
súpisné č ís l o 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6,
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté
Moravce na L V č . 3453,
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 0 1 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 13 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu jedného roka za nájomné v zmysle
VZN č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od
11.07.2011 v zneníjeho Dodatkov
článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „ výška
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce
alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnost'.
telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce
a jeho obyvateľov - 1.00 €/rok" s tým, že nájorruúčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej

časti

nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, pomerná
časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 1O- 15 dní v mesiaci.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
~

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.2015

r;;b;f;Ý
Ing. Serafina Ostrihoňová
primá~ka mesta

v

Í«lrt<t

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 150/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1169/29,31,33,35
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 konanom dňa
25.06.20 15
prerokovalo
návrh na schválenie prenáj mu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej
výmere 433 ,5 m2 (časť pozemku o výmere 306,1 m 2 z parcely KN registra „C" číslo 250711,
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m 2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce
v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o výmere 127,4 m 2 z parcely
registra „E" čís l o 2378/ 1, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1803 m2 zapísanej
v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 54 17 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na
Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné č íslo 11 69,
ori entačné čís l o 29-35 (podľa LV č. 4947), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Ondreja
Bel i čína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri vybavovaní
žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.20 15 do 3 1.07.2030 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účel y - časť parcely KN registra „C'' čís lo 2507/1,
druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306, l m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k.
ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť parcely KN registra
„E" číslo 23 78/1 , druh pozemku orná pôda o výmere 127 ,4 m 2, zapísanej v katastri
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré
budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného
osobitného zrete ľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto náj mu, a to
najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých
písomností týkajúcich sa tohto nájmu,
- na dobu 15 rokov od O1.08.2015 do 3 1.07 .2030 ,
- za nájomné podľa VZN č. 6/20 11 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho Dodatkov, Č lánok 9, ods. 1„ písmeno b)
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok",
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/ 199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č.
256 1/201 2 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili tento
pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot.
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
o celkovej výmere 433,5 m2 (časť pozemku o výmere 306,1 m2 z parcely KN registra „C''
číslo 250711 , druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté
Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o výmere 127,4 m 2

z parcely registra „E" číslo 237811, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1803 rn2
zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa
nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1169,
orientačné číslo 29-35 (podľa LV č. 4947), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Ondreja
Beličína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri vybavovaní
žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť parcely KN registra „C" číslo 250711 ,
druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306, 1 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k.
ú. Zlaté Moravce v LV č . 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť parcely KN regi stra
„E" číslo 2378/ 1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2, zapísanej v katastri
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré
budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to
najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých
písomností týkajúcich sa tohto nájmu,
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030,
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b)
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách- 0,10 eur/m2 /rok",
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991
Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov.
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:
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č.
2561/2012 zo dií.a 25.07.20 12, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili tento
pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa

schvaľovacej časti

uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 25 .06.20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primáto,rka mesta

/fto/l'l'r
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 151/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa25.06.2015
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o.(stavba „Obchodná galéria - Zlaté Moravce - Továrenská
ulica - inžinierske siete")na časť parcely registra „E" číslo 5694
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103 ,
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 O1 Zlaté Moravce,
IČO : 00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim
povinným. Spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na Mesto Zlaté Moravce ako
vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky
obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu „Obchodná galéria Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena odplatne za sumu určenú
znaleckým posudkom a na dobu neurčitú
sc hvaľuj e

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica IČO: 47489103 ,
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1.
mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafínou Ostrihoňovou primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,
uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky obchodná galéria
a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu „Obchodná galéria - Zlaté Moravce ' a vo
veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a
na dobu neurčitú , predmetom ktorých budú vecné bremená spočívajúce v povinnosti
budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strp i eť na budúcej
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí
po ich vybudovaní:
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb:
vodovodnej prípojky obchodná galéria v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti
pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej
výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dlžke cca 15,3 bm v
prospech spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných
bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy),
kanalizačnej prípojky obchodná galéria na časti pozemku parcely reg. „E" č. 5694,
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 14 bm v prospech spoločnosti QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa
grafickej prílohy),
- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku - časti parcele
reg. „E" č. 5694 v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí:
- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia,

- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto potrubí.
Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m 2, druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky obchodnej galérie pre stavbu „Obchodná galéria - Zlaté Moravce" odplatne za sumu
určenú znaleckým posudkom podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po
ich vybudovaní.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie 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 na podpis
splnomocňuje

primátorku 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

25.06.2015

Ing. Serafína Ostrih oňová
primámzka mesta

/La:rq'
Ing. Miroslav Šlosá r
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 152/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 a návrh Plánu
kontrolnej činnos ti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015
Mestské zastupi teľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.20 15

prerokov alo
11 Info rmáciu o kontro lnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
2/ Návrh plánu kontrolnej činno sti hlavného kontrolóra mesta na rok 20 15
berie na vedomie
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
schvaľuje

plán kontrolnej

činnosti

V Zlatých Moravciach

hlavného kontrolóra mesta na rok 20 15

dňa

25.06.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka
mesta
--...

~ (crcft/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 153/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového
priestoru - v budove so súpisným číslom 501 , postavenej na parcele registra „C" číslo
7/6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o
celkovej prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na
prevádzkovanie predajne na podnikatel'ské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025,
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 konanom dňa
25.06.2015

prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove so
súpisným číslom 50 l , postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na
LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom
prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a
to do 30.6.2025, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO
43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov na dobu určitú na 10 rokov, pričom prvých 5
rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2, pričom nájomníčka
zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s možnosťou výpovede zo
strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinnosti vrátenia alikvotnej sumy
preukázateľne vynaložených investícií s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady za
energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve prenajatých priestorov,
ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu.
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového

priestoru v budove so súpisným číslom 50 l , postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej výmere
44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské
účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 13 17 /28, 953 O1
Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov na dobu určitú na IO rokov,
pričom prvých 5 rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m 2,
pričom nájomníčka zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác,
s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinností vrátenia
alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených investícií s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave.

Dôvodom hodnvm osobitného zreteľa je:
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve prenajatých priestorov,
ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu.

ukladá
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schv:
ac:: .ti ~a
V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015

{_,,rGc/UJ
Ing. Serafina Ostrihoňová
prim~ka mesta

~1 čď ŕ((-(
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 154/2015
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na us kutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25 .06.2015
pr e r o k ov a l o
ávrh na uskutočnen ie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenja s fin anč nými
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach
s chva ľ u je

Návrh na uskutoč nenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárerua s fi na nčným i
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach
uk l adá
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu nakladania s maj etkom
a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých
Moravciach za obdobie od 1.1.20 11 do 30.6.20 15 a predložiť správu o kontrole poslancom
mestského zastupiteľstva do 30.7.20 15.
/

V Zlatých Moravciach

dňa

25.06.20 15

Ing Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

~,(c;,""/nz_
Ing. Miroslav Slošá r
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 155/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Zupného domu a jeho prenaJom
úspeš nému investorovi v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 25. 06.
2015
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu ajeho prenájom úspešnému
investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce"
schvaľuje

zámer „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspešnému investorovi v obchodnej
verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce"
sc hvaľuje

komisiu určenú na prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za účelom
výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy Župného domu vrátane jeho
rekonštrukcie v zložení Ing. Karol Š vaj čík, Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Alžbeta
Esterková, Ing. Miroslav Šlosár, právnik mesta, Ing. Peter Kmeť, MUDr. Oto Balco
žiada
určenú komisiu o predloženie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za
úče l om výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy Župného domu vrátane
jeho rekonštrukcie na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupitel stva.

V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 2015

Ing. Serafín a Ostrihoňová
primátorka mesta

<//óvŕ-'r; t
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 156/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.06.2015
Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa

25.06.201 5
pr e r o k ov al o
a) návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti
v municipálnom sektore na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta
b) návrh na zabezpečenie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej
efektívnosti v municipálnom sektore
c) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
be ri e na ve d o mi e
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru z úverovej linky EBRD na podpom
energetickej efektí vnosti v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur
sc hvaľ u j e

a) prijatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti
v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur na financovanie rekonštrukcie budov
vo vlastníctve mesta schválených mestským zastupiteľstvom spÍňajúcim podmienku
energetickej úspornosti
b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta
c) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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

25. 06. 201 5

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 157/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa
25.06.2015
prerokovalo
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu
berie na vedomie
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu voči Slovenskému plynárenskému
priemyslu, a.s„ Bratislava vo výške 133.577,58 eur.

J
V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
,--..
.; /-'

v {_

r.. C/'q</

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 158/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 20 15
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných
ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.06.20 15
prerokovalo
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15 a zmenu záväzných
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta
Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 20 15 nasledovne:
bežný transfer príspevkovej organizácii na:
• prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 3.500 eur so záväzným ukazovateľom na jeho
opravu a údržbu
• prevádzku spo ločnej správy a dielní podniku vo výške 142.900 eur
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 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 Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

--(//c/arl

Ing. Miroslav Šlosá r
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 159/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa

25.6.2015
prerokovalo
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. Martina Cimráka,
a to s úč inn osťou od 26.6.20 15 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej
organi zácie, najdlhšie do 25.12.20 15
dočasne
pove ru je
na zák lade návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. Martina
Cimráka za riadi teľa mestského podniku - príspevkovej organizácie prof. MUDr. Rudolfa
Korca DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015
do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené
na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015

V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

if/o /r"t'(
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 160/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.6.2015
prerokovalo
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté
Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na
fw1kciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.20 15
dočasne
po ver uje
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu za
riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté
Moravce, Bernolákova 59 Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu
riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, naj dlhšie do 25.12.2015

V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

,..._,_

\(1~(/q't
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 161/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 20 15
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Z latých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.6.20 15
prerokovalo
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce, Radlinského 14, Zlaté Moravce
doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia, a to s účinnosťou od 26.6.20 15 do vymenovania
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu
riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25 .1 2.20 15
dočasne
poveruje
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia
za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce,
Radlinského 14, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania ri aditeľa po
úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto
príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.20 15

/
V Zlatých Moravciach

dňa

25 . 06. 20 15

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

(j(<Dí17< 1
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 162/2015
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25. 06. 2015
Návrh na dočasn é poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa
25.6.20 15

prerokovalo
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku 1, Zlaté
Moravce doposiaľ poverenú Simonu Holubovú, a to s účinnosťou od 26.6.2015
do
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na
funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015
do č asne
pove r uje
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce dopos iaľ poverenú Simonu Holubovú za
riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o., Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu
riaditeľa tej to príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015

V Zlatých Moravciach

dňa

25. 06. 20 15

~

J

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
~

(j,,(Oírrt/
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 163/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.20 1 5
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 9. zasadnutí MZ konanom
dňa 08.09.201 5
V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.201 5

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

V1

IC'í.-i, I

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

z

Uznesenie č. 164/2015
9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.20 1 5

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
preroko valo
určenie overovateľov zápisnice
berie na v e domie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu lvanovičovú a p. poslankyňu Mgr.
Denisu Uhrinovú
V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015

/

Gi:JJ

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

(/t(Wn,I
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 165/2015

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.20 1 5

Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí
08.09.2015
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú
za členov: p. poslanca Ing. Mareka Holuba a p. poslanca Vladimíra Klučiara

konanom dňa

V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
�

(/((tJ ét'v
/

log. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 166/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.201 5
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
pre rokovalo
program zasadnutia 9. MZ
s chva ťuj e
program zasadnutia 9. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh p. poslanca Ing. Jána Adamca na zaradenie bodu: „ Odňatie majetku zo správy
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova
č. 4, Zlaté Moravce do majetku Mesta Zlaté Moravce ", ako bod č. 2 1 programu
zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na
prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a oa zmenu rozpočtu v
rozpočtových organizáciách mesta" ako bod č. 22 programu zasadnutia
Návrh p. poslanca Ivana Madolu na zaradenie bodu: „Informácia o aktuálnej situácii
v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik
a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015" ako bod č. 23
programu zasadnutia
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej oa zaradenie bodu: „Návrh na
schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev" ako bod č. 24
programu zasadnutia
V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátoi:k.a mesta

(/Í<P!1í-

lng. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 167/2015

z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015

Informácia poslancom mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec o výsledku
konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa

08.09.2015

pre rokovalo
Informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014
b e rie na v e d omie
informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Z1até Moravce za rok 2014
V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafína Ostriboňová
primátarka mesta

[;,<P/�--

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 168/2015
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.201 5
Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých
Moravciach
2015" a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
rozpočtovým opatrením č. 11
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
preroko valo
a) návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých
Moravciach-2015"
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 11
s chvaľuje
a) spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach 2015"
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 11 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), 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 08.09.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
p�torka mesta

<l1({'Io[/

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 169/2015

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08. 09. 201 S

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z
LV č. 4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015
novovytvorená parcela KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre
ostatná plocha, z LV č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2
v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo
3407 /21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM, s.r.o.
z dôvodu bodného osobitného zretel'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 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č.
4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa OP č. 88/2015 novovytvorená parcela
KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV č. 4261
parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria
a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1OOO m2 v kultúre ostatné
plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186,
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom.
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:
vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015
účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom,
aerobic sála, spinning aréna,
budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce
exfatujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady
budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na
vlastné náklady
prevod pozemkov za cenu minimálne 20 €/m2.

s chvaľuje
spôsob prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č. 4261 časť parcely KN
registra „C'' číslo 3407/1 podľa OP č. 88/2015 novovytvorená parcela KN registra ,,C" číslo
3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV č. 4261 parcelu KN registra „C"
číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu

KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186,
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom.
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:
vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015
účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom,
aerobic sála, spinning aréna,
budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady
budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na
vlastné náklady
prevod pozemkov za cenu minimálne 20 €/m2.
V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátGrka mesta

\/;({[llíJ'v

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 170/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08. 09. 2015
Návrh na odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1 , 953 01 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
návrh na odňatie zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
Nám. A. Hlinku 1, 953 O1 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta:
1. odňať celý pozemok - parcelu KN registra „C" číslo 3407 /3 o výmere 160 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria
2. odňať časť pozemku - časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 o výmere 2921 m2
druh pozemku ostatné plochy (podľa GP č. 88/2015 je to novovytvorená parcela KN
registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 druh pozemku ostatná plocha , ale ešte
nezapísaná v katastri nehnuteľností) -zvyšná časť parcely 3407/1 o výmere 4 3874 m2
ostáva naďalej v správe MSKaŠ.
schvaľuje
odňatie s účinnosťou od 08.09.2015 zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta:
1. odňať celý pozemok - parcelu KN registra „C'' číslo 3407/3 o výmere 160 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, obstarávacia hodnota 830,- €, zostatková
hodnota 830,-€.
2. odňať časť pozemku - časť parcely KN registra „C'' číslo 3407/1 o výmere 2921 m2
druh pozemku ostatné plochy (podľa GP č. 88/2015 je to novovytvorená parcela KN
registra „C'' číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 druh pozemku ostatná plocha, ale ešte
nezapísaná v katastri nehnuteľností)- zvyšná časť parcely 3407/1 o výmere 4 3874 m2
ostáva naďalej v správe MSKaŠ. Obstarávacia hodnota 1514,54 €, zostatková hodnota
1514,54€,
a to z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) VZN č. 6/2011 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce v platnom znení, že je v záujme mesta využívať takýto majetok iným
spôsobom.
V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

(/(CO(qj_

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 171/2015

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08. 09. 2015

Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č.
4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/l podľa GP č. 88/2015 novovytvorená
2
parcela KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m v kultúre ostatná plocha, z LV
č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané
plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1000
m 2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM , s.r.o. 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 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 4261
časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa OP č. 88/2015 novovytvorená parcela KN
registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocb� z LV č. 4261 parcelu
KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z LV
č. 7378 parcelu KN registra „C'' číslo 3407121 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186,
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom.
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:
vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015
účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom,
aerobic sála, spinning arén�
budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady
budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na
vlastné náklady
prevod pozemkov za cenu 25 €/m2.

schvaľuje
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce
- z LV č. 4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015
novovytvorená parcela KN registra „C'' číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná
plocha, z LV č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre

zastavané plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere
1 OOO m2 v kultúre ostatné plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- pre NBM, s.r.o„ so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce,

zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom.

IČO:

36 546 186,

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov je:
vybudovanie

multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe

Výzvy

z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom,

aerobic sála, spinning aréna,

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady
budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na
vlastné náklady
prevod pozemkov za cenu 25 €/m2.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej
zmluvy v zmysle schval'ovacej časti uznesenia, s prihliadnutím na zakotvenie
podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho Mesta Zlaté Moravce
v prípade, že kupujúcemu nebudú poskytnuté finančné prostriedky získané
z eurofondov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na základe Výzvy

/

č. 7/ PRV/2015
V Zlatých Moravciacb dňa 08.09.2015

(;;J1�

Ing. Serafína Ostriboňová
primátorka mesta
�

(/ÍN-rľ

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 172/2015

z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015

Návrh na zrušenie uznesenia č.139/2015 Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce dodatkom č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
Návrh na zrušenie uznesenia č.139/2015
Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce dodatkom č. 4
ruší
uznesenie č. 139/2015 Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté
Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4
-

-

-

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

J1lrPlrlv
Ing. Miroslav Š losár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 173/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015
Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa
geometrického �lánu č. 65/2015 novovytvorenej parcely registra „C" číslo 1918117
o výmere 100 m v kultúre ostatná plocha, pre Richarda Havettu 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 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (z
LV č. 5417) - podľa geometrického plánu č. 65/2015 vyhotoveného GOK Tibor Drienovský
zo dňa 30.07.2015, úradne overeného 03.08.2015 novovytvorenej parcely KN r egistra „C''
číslo 1918/17 o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach v susedstve nehnuteľností
žiadateľa, }> pre Richarda Havettu do vlastníctva v celosti,
) - z dôvodu hodného osob itného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb . o
majetku ob cí v znení neskorších predpisov
za
schválenú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2.
za
podmjenok, že kupujúci zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku,
�
dodá materiál na rekonštrukciu samotného chodníka popred jeho časť pozemku a vytvoti
spevnenú plochu pre zásob ovanie b udovy zo zámkovej dlažb y na od.kupovanom pozemku.
a o ds. 8 písm. e)
Dôvodom hodným osob itného zreteľa n odpredaj pozemku podl'a § 9a,
,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu,
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie.
schvaľuje
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (z LV č. 5417) - podl'a geometrického plánu č. 65/2015 vyhotoveného GOK
Tibor Drienovský zo dňa 30.07.2015, úradne overeného 03.08.2015 novovytvorenej parcely
KN registra C číslo 1 918/17 o výmere 1 00 m2 v kultúre ostatná p loch� ktorý s a nachádza
v k. ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach v susedstve
nehnuteľností žiadateľa,
). -- pre Richarda Havertu do vlastníctva v celosti,
� z dôvodu hodného osob itného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb . o
majetku ob cí v znení neskorších predpisov
). -- za schválenú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2.
� za podmienok, že kupujúci zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu k chodníku,
dodá materiál narekonštrukciu samotného chodníka popred jeho časť pozemku a vytvorí
spevnenú plochu pre zásob ovanie b udovy zo zámkovej dlažb y na od.kupovanom pozemku
Dôvodom osob itného zreteľa na ods. 8 zákona č. 13 8/1991 Zb. o obcí v znení neskorších
,,

"

hodným

majetku

odpredaj pozemku podľa § 9a,
predpisov je:

písm. e)

- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu,
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie.
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej zmluvy
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

'.f;(<Plt/v
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

z

Uznesenie č. 174/2015

9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015

Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného
bremena Mestom Zlaté Moravce, investorom p. Ing. Františkom Paulovičom,
a oprávneným z vecného bremena SPP-distribúcia, a.s. („Plynová prípojka
k rodinnému domu")
Mestské zastupitefätvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným

z vecného bremena, spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,

825 11

Bratislava, IČO: 35910739 ako oprávneným z vecného bremena a Ing. Františkam

Paulovičom, ako investorom v súvislosti so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností - Plynovej prípojky k rodinnému domu vybudovanej na verejnom priestranstve
a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného z
vecného bremena bezodplatne.
Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce zapísaná v
liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
parcela KN registra

„E'' číslo 2322/1 o výmere 6778 m2 , druh pozemku orná pôda

Predmetom zriadenia vecného bremena bude v povinnosti povinného z vecného bremena ako

vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:
a) existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena,

ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení

a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 10/2015 vyhotoveným Ing. Mario
L6rinczi, IČO: 35338768, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom pod číslom 210/2015 dňa 02.06.2015 a
b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za

účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť

sc hvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným

z vecného

bremena, spoločnosťou

Bratislava, IČO:

SPP-distribúcia,

a.s.,

Mlynské

nivy

44/b, 825 11

35910739 ako oprávneným z vecného bremena a Ing. Františkom

Paulovičom, ako investorom v súvislosti so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností - Plynovej prípojky k rodinnému domu vybudovanej na verejnom priestranstve

a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného z
vecného bremena bezodplatne.
Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce

a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce

zapísaná v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
parcela KN registra „E" číslo 2322/1 o výmere 6778 m2 , druh pozemku orná pôda.

Predmetom zriadenia vecného bremena bude v povinnosti povinného z vecného bremena ako

vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:
a) existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena,
ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení

a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 10/2015 vyhotoveným Ing. Marie
Lärinczi, IČO: 35338768, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom pod číslom 210/2015 dňa 02.06.2015

á

b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.

ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta pripraviť uzatvorenie
vecného bremena

zmluvy o zriadení

podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu

Zmluvy o zriadení vecného bremena

splno mocňuje
primátorku mesta Zlaté Moravce na podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného
bremena

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing.

Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing.

Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 175/2015
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na 7,áklade obchodnej verejnej sút,aže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre - rekreačná chata súpisné
číslo č. 62, pozemky čísla parciel 446/1, 446/2 a 447/1, 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 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015

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 v k. ú.
Kopanice v obci Hodruša-Hámre - stavbu súpisné číslo 62 postavenú na pozemku parcele
KN registra „C" číslo 446/1 - rekreačnú chatu a pozemky parcelu KN registra „C" číslo
446/1 o výmere 9 1 m2 • druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok pod stavbou,
parcelu KN registra „C" číslo 446/2 o výmere 50 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria pozemok na ktorom sa nachádza dvor a parcelu KN registra „C" číslo 447/1
o výmere 879 m2, druh pozemku záhrady, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Kopanice v
LV č. 142 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
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 62 postavenej na pozemku parcele
KN registra „C" číslo 446/1 - rekreačnej chaty a pozemkov parcely KN registra „C" číslo
446/1, 446/2 a 447/1 o spoločnej výmere 1020 m2 nachádzajúcich sa v intraviláne obce
Hodruša-Hámre v kta astrálnom území Kopanice, všetok majetok zapísaný v LV č. 142
v celosti na Mesto Zlaté Moravce 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. 142) ,,Odpredaj stavbya pozemkov v obci Hodruša-Hámre", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•
stavba súpisné
č. 62 (druh stavby: rekreačná chata) nachádzajúca sa na
pozemku parcela KN registra „C'' číslo 446/1
dlhodobo nevyužívanej Mestom 7.laté 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. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•
parcela KN registra „C" číslo 446/1 o výmere 91 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
•
parcela KN registra ,,C" číslo 446/2 o výmere 50 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) a
•
parcela KN registra „C" číslo 447/1 o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady)
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
prerokovalo
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj stavby a pozemkov účelovo viazať na
projektové dokumentácie nehnuteľností v majetku mesta

schvaľuje

nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Kopanice v obci Hodruša
Hámre - stavbu súpisné číslo 62 postavenú na pozemku parcele KN registra „C„ číslo 446/1
a) spôsob

prevodu

vlastníctva

§ 9 ods. 2 písm. a) zákona

č. 138/1991

- rekreačnú chatu a pozemk-y parcelu KN registra „C" číslo 446/l o výmere

91 m2 , druh

pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok pod stavbou, parcelu KN registra „C'' číslo
446/2 o výmere 50 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok na ktorom sa

nachádza dvor a parcelu KN registra „C" číslo 447/l o výmere 879 m2, druh pozemku
záhrady, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Kopanice v LV č. 142 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce
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 62 postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo
446/1 - rekreačnej chaty a pozemkov parcely KN registra „C" číslo 446/1, 446/2 a 447/1

o spoločnej

výmere 1020 m2 nachádzajúcich sa v intravHáne obce Hodruša-Hámre
v katastrálnom území Kopanice, všetok majetok zapísaný v LV č. 142 v celosti na Mesto

Zlaté Moravce 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. 142) -

„Odpredaj stavby a pozemkov v obci Hodruša-Hámre", a to
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•

stavba súpisné

č. 62 (druh stavby:

rekreačná chata)

nachádzajúca sa

na

pozemku parcela KN registra „C'' číslo 446/1
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. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•

parcela KN registra „C"

číslo

•

parcela KN registra

číslo 446/2 o výmere 50 m

plochy a nádvoria),

plochy a nádvoria) a
•

a

C

''

„

446/1 o výmere 91 m2
2

(druh pozemku: zastavané

(druh pozemku: zastavané

parcela KN registra „C" číslo 447/l o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady)

súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.

menuje

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to p. poslankyňu Mgr. Denisu Ubrinovú a p. poslankyňu

PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú

schvaľuje

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj stavby a pozemkov účelovo viazať na
projektové dokumentácie nehnuteľností v majetku mesta

ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
•
zabezpečiť v termíne do 14.09.2015 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.10.2015 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
•

•

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu (100%)
predložiť primátorke mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
vereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

(/(

('7fl,

(/)

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 176/2015
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015
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 (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. a) a b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015

p r e r o k o v alo
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 - pozemky a stavby
v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých
Moravciach zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. 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 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
);>- parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
r parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
).> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
);> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 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 m2 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)
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: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej
sa na pozemku parcela č. 2606/5
> stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č.
260616

stavby súpisné 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. 2606/1 2
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p . č . 2606/13, vŕtaná studňa,
vonkajšie íipravy (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. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - spôsobom podľa § 9a ods. 1
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na
písm. a)
základe obchodnej verejnej súťaže
b) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. 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 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
);;>- parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1 703 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
);;> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 5 1 8 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
).>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
� parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2
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 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
);;> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 1 2 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. 1 873 (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 č.
2606/6
);;> stavby súpisné 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, vŕtaná studňa,
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286,
chodru'k p1i 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 c hvaľuje

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 nelmuteľnosti - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. l v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453
pozemkov, ktoré sa nachádzajú

v k.

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 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
);:> parcela

KN registra

„C'' , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2

zastavané plochy a nádvoria),

KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2

�

parcela

lr

zastavané plochy a nádvoria),
parcela KN registra „C'', číslo parcely

)>

2606/5 o výmere 132 m2

zastavané plochy a nádvoria,
parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2
zastavané plochy a nádvoria,

parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2
zastavané plochy a nádvoria,
);:> parcela KN registra ,,C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2
zastavané plochy a nádvoria,
};> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2
)>

(druh pozemku:

(druh

pozemku:

druh pozemku:
druh pozemku:

druh

pozemku:

druh pozemku:
druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach):
Jr-

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 po.zemku 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

(druh stavby:

sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č.

stavby súpisné

č. 3285

)>

2606/6
stavby súpisné

č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č.

)>

2606/8
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)

�

pozemku parcela č. 2606/ 1 2

nachádzajúcej sa na

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. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.
1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - spôsobom podľa § 9a ods. 1
písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - na
základe obchodnej verejnej súťaže
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely
na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. 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 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
� parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
}> parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/4 o výmere 5 1 8 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
)> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 1 32 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
� parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2
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 regis.tta „C", Gíslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
� parcela KN registra „C''. číslo parcely 2606/1 2 o výmere 1 2 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: 1:1.dministratívna 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
r 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. 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. 2606/1 2
a ďalej plot oddefäjúci pozemok p . č . 2606/l od pozemku p. č . 2606/1 3, 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. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.
1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria pn1ohu
tohto umesenia/
m e n u je
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a dvaja poslanci
určení mestským zastupiteľstvom, a to p. poslanec Ing. Ján Adamec a p. poslanec PaedDr.
Pavol Petrovič
ukladá
vedúcemu oddeleniapre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
- zabezpečiť v termíne do 14.09.201 5 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.10.2015 podľa
schválených súťažných podmienok
komisii preposúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
ponúknutú cenu (50%) a účel využitia budov (50%)
predložiť primátorke mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.201 5

Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

·fce,k1l
vr ?
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 177/2015
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.201 5
Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - Zupného domu a nádvoria na Ul. Zupnej v Zlatých Moravciach v k.ú. Zlaté Moravce stavby súpisné číslo č. 314 postavenej na pozemku parcele
registra „C" číslo 658/1, stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele
registra „C'' číslo 658/2, stavby súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele
registra „C'' číslo 658/9 a pozemkov nádvorí časť parciel registra „C'' číslo 658/1, 658/2,
658/9 a celých parciel registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238
m 2, 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 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.2015
prer oko v a l o
a) návrh na schválenie spôsobu prenájmu a rekonštrukcie 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 prenajať nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
Župnej ul. v Zlatých Moravciach - národnú kultúrnu pamiatku Župný dom s nádvoriami
a prislúchajúcimi budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
''
3453 - stavby súpisné číslo 3 1 4 postavenej na pozemku parcele registra „C číslo 658/1,
stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra »C" číslo 658/2', stavby
súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov
nádvorí časť parciel registra „C'' číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C" číslo
658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2 , za podmienky zrekonštruovania
nebytových priestorov a pozemkov podľa určených požiadaviek
spôsobom podľa
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
v

v

verejnej súťaže prenájmu a
obchodnej
b) návrh na schválenie podmienok
rekonštrukcie majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nehnuteľnosti nachádzajúcich
sa na Župnej ul. v Zlatých Moravciach - národnej kultúrnej pamiatky Župný dom
s nádvoriami a prislúchajúcimi budovami,
všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453 - stavby súpisné číslo 314 postavenej na pozemku parcele registra
„C" číslo 658/1 , stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo
658/2, stavby súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9
a pozemkov nádvorí časť parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel
registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV
č. 3453) - „Prenájom a rekonštrukcia Župného domu a priľahlých pozemkov v Zlatých
Moravciach'', a to
stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Župnej v Zlatých Moravciach):
stavba súpisné č. 3 1 4 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný dom
•
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/l pozostávajúca:

•

•

z podzemného priestoru o rozlohe 32,64 m2 (schody 4.48 m2 a 3 menšie priestory
o rozlohe 28, 1 6 m2 )
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 1606,81 m2 (z toho kancelárie 1 3 1 5 m2
a chodby� schodištia, WC a výťahové šachty 291,81 m2)
z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 1680,15 m2 (z toho kancelárie 1284,68
m2 a chodby, schodištia a WC 395,47 m2)
stavba súpisné č. 2391 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný
"
dom nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C číslo 658/2
pozostá"Vajúca:
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 592,85 m2 (z toho kancelárie 499,30 m2
a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 93,55 m2)
z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 392,23 m2 (z toho kancelárie 353,78 m2
a chodby, schodištia a WC 3 8,45 m2)
stavba súpisné
č. 2392 (druh stavby: dom) Nízka administratívna budova
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C'' číslo 658/9 pozostávajúca:
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 93,30 m2 (z toho kancelárie 80,08 m2
a sociálne zariadenie 1 3,22 m2)

z väčšej časti dlhodobo nevyužívaných Mestom Zlaté Moravce
a pozemkov o celkovej rozlohe 3238 m2, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce priľahlých
k Župnému domu v Zlatých Moravciach):
z parcely KN registra 11C'' číslo 658/1 o celkovej výmere 3841 m2 (druh pozemku:
•
zastavané plochy a nádvoria) plocha nádvoria cca 1347 m2 a v ostatnej časti dvora cca
160 m2,
z parcely KN registra „C" číslo 658/2 o celkovej výmere 8 1 5 m2 (druh pozemku:
•
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora cca 53 m2,
celá parcela KN registra „C'' číslo 658/3 o celkovej výmere 681 m2 (druh pozemku
•
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora
·•
celá parcela KN registra „C" číslo 658/4 o celkovej výmere 782 m2 (druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora
celá parcela KN registra „C" číslo 658/5 o celkovej výmere 164 m2 (druh pozemku
•
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora
z parcely KN registra „C" číslo 658/9 o celkovej výmere 184 m2 (druh pozemku
•
zastavané plochy a nádvoria) ako prístrešok v ostatnej časti dvora cca 5 1 m2.
pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia.
s c h vaľuj e
Moravce
a) spôsob prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - schválenie zámeru prenajať nehnuteľnosti nac�ádzajúce sa na Župnej ul.
- národnú kultúrn'U pamiatku
Zupný dom s nádvoriami
v Zlatých Moravciach
v
k.
ú. Zlaté Moravce na LV č.
a prislúchajúcimi budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané
3453 stavby súpisné číslo 3 1 4 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 65811 ,
stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra .�C" číslo 658/2, stavby
súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C'' číslo 658/9 a pozemkov
nádvorí časť parciel registra „C'' číslo 65811, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C" číslo
658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2 , za podmienky zrekonštruovania
nebytových priestorov a pozemkov podľa určených požiadaviek
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

prenájmu a rekonštrukcie

majetku vo

vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nehnuteľností nachádzajúcich sa na Župnej ul. v Zlatých
Moravciach - národnú kultúrnu pamiatku Župný dom s nádvoriami a prislúchajúcimi
všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453
budovami,
stavby
-

súpisné číslo

3 1 4 postavenej na pozemku parcele registra „C'' číslo 658/1, stavby súpisné
číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C'' číslo 658/2, stavby súpisné číslo 2392
postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov nádvorí časť parciel
registra „C" číslo 658/l, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5
o spoločnej výmere cca 3238 m2 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 - prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV
č.

3453)

-

„Prenájom a rekonštrukcia Župného domu a priľahlých pozemkov

v Zlatých

Moravciach", a to
stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Župnej v Zlatých Moravciach) :
•

stavba súpisné č. 3 1 4 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný dom
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra ,,C" číslo 658/l pozostávajúca:
z podzemného priestoru o rozlohe

32,64 m2 (schody 4,48 m2 a 3 menšie priestory

o rozlohe 28,16 m2 )
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe

•

1606,81 m2 (z toho kancelárie 1 3 1 5 m2
a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 291,81 m2)
z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 1680,15 m2 (z toho kancelárie 1284,68
m2 a chodby, schodištia a WC 395,47 m2)
stavba súpisné
č. 2391 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný
dom nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra ,,C" číslo 658/2
pozostávajúca:

z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 592,85 m2 (z toho kancelárie
a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 93,55 m2)

•

499,30 m2

z druhého nadzemného podlažia o rozlohe
a chodby, schodištia a WC 3 8,45 m2)

392,23 m2 (z toho kancelárie 353,78 m2

z prvého nadzemného podlažia o rozlohe
a sociálne zariadenie 13,22 m2)

93,30 m2 (z toho kancelárie 80,08 m2

stavba súpisné
č. 2392 (druh stavby: dom) Nízka administratívna budova
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/9 pozostávajúca:

z väčšej časti dlhodobo nevyužívaných Mestom Zlaté Moravce
a eozemkov o celkovej rozlohe 3238 m2, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce priľahlých

k Zupnému domu v Zlatých Moravciach):
•

z parcely KN registra „C" číslo

658/1 o celkovej výmere 3841 m2 (druh pozemku:
1 347 m2 a v ostatnej časti dvora cca

zastavané plochy a nádvoria) plocha nádvoria cca

160 m2,

•

z parcely KN registra „C'' číslo

658/2 o celkovej výmere 8 1 5 m2 (druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora cca 53 m2,
•

•

celá parcela KN registra „C" číslo 658/3 o celkovej výmere
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora
celá parcela KN registra „C" číslo

658/4 o celkovej výmere 782 m2 (druh pozemku

celá parcela KN registra „C" číslo

658/5 o celkovej výmere 164 m2 (druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora
•

681 m2 (druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora

•

KN

658/9 o celkovej výmere 184 m2 (druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria) ako prístrešok v ostatnej časti dvora cca 5 1 m2.
z parcely

registra „C'' číslo

pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia.

menuje

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
dvaja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a všetci poslanci
mestského zastupiteľstva

u k l adá

vedúcemu oddeleniapre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
•

v termíne do 14.09.201 5 vyhlásenie obchodnej verejnej
30.10.2015
a ukončenie predkladania návrhov s termínom uzávierky do
schválených súťažných podmienok
zabezpečiť

súťaže
podľa

komisiipreposúdenie súťažných návrhov
•

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov: najvyššiu
cenu prenájmu (25%), najkratšiu dobu rekonštrukcie (25%) a najkratšiu dobu
prenájmu (50%)

•

predložiť primátorke mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
vereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015

Ing. Serafína Ostrihoňová

primátorka mesta

----....

V'fo f1v

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 179/2015
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.20 1 5
Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy
v zriad'ovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a návrh na zmenu rozpočtu v
rozpočtových organizáciách mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa
08.09.201 5
prerokovalo
a) návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce
b) návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta
s c h v a ľu j e
a) prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu
b) zmenu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štá1nej
správy na rok 2015 v rozpočtových organizáciách mesta na úrovni kategórií ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nasledovne:
Základná škola Robotnícka - mzdy
+ 1 8.000 eur
Základná škola Robotnícka - odvody
+ 6.000 eur

Základná škola Pribinova - tovary a služby
Základná škola Mojmírova - tovary a služby

- 1 7.000 eur
- 7.000 eur

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

\/ (c /r;ý,,

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta Msú

Uznesenie č. 180/2015
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015

Informácia o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MZ konanom dňa
08.09.201 5
prerokovalo
a) informáciu o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, mestský podnik
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015
b e r i e n a v e do m i e
informáciu o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik
sc hvaľuj e
a) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 1 4 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
b) prípravu zlúčenia podnikov Technické služby mesta Zlaté Moravce a Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, ktoré sú mestskými podnikmi

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.20 1 5

�·

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta
--....

if1ro 11'///
Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

z

Uznesenie č. 181/2015
9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.201 5

Návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupitel'stiev
9. zasadnutí konanom
08.09.2015
prerokovalo
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

dňa

návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev:

z každého rokovania Mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 1 O dní zápisnica,
ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program

zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých
hlasovaniach, príp. menovité hlasovanie

s c h vaľuje

návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovarú Mestských zastupiteľstiev:
z každého rokovania Mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 1 O dní zápisnica,
ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program
zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých
hlasovaniach, príp. menovité hlasovanie

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.201 5

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Ing. Miroslav Šlosár
prednosta MsÚ

'

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

Primátorka Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafina Ostrihoňová využíva právo podľa § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje
Uznesenie č. 178/2015 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.09.2015, čím

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 178/2015 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08. 09. 2015
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach:
prerokovalo
návrh na odňatie majetku Mesta Zlaté Moravce zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
o dn ím a
zo správy Mestskej nemocnice prof MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, nasledovný majetok Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od
01.10.2015 a ukladá vedúcemu oddeleniu správy majetku mesta vypracovať nájomnú zmluvu
k podpisu štatutárnym zástupcom mesta v súlade s VZN č.6/2011 Zásady hospodárenia s
majetkom mesta Zlaté Moravce v znení dodatkov

' Zl aťe Moravce
b udovyvedene na LV č 3467 vedene v k . u.
Pare.
číslo
3
7/2,7/3

Súpisné

Popis

číslo

Interný pavilón

486

Interno-chirurg.pavilón

Obstarávacia
cena
2 487 790,09

49 1 ,2257

160 6 7 1 ,02

7/2

lntemo-chirurg.pavilón TZ

491

3 1 3 058,01

7/7

Adm. budova riaditeľstva

492

43 8 1 3,52

7/5

Gyn.-pôr. Pavilón

496

62 037,64

7/6

Hospodárska budova-príjem

501

2 900, 1 9

25

BudovaOUM

505

4 750,45

Budova márnice

909

2 129,46

7/16
27

Budova starého výbraku

2255

4 7 2 1 ,40

29

Budova dielne - sklad

2256

8 778,03

7/4

Odpadová jama

2258

168,86

7/8

Pivnica

2259

952,40

7110

Garáže

2260

6 070,70

7/13

Kotolňa

2262

282 593,01

7/15

Budova elektrocentrály

2263

34 108,21

7/18

Budova vodárne

2264

2 464,65

Soolu

Tel.: +421 37 69 239 01
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: s.ekretarjat@1J111cmorayce cu

3 4 1 7 007,64

Bankové spojenie:

Prima banka: 226001OOO1/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 6001OOO1
VÚB: 33422162/0200, lBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ:202 l058787

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 v Zlatých Moravciach odňalo zo
správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, majetok

Mesta Zlaté Moravce. Majetok bol do správy Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, zverený z dôvodu podmienky Ministerstva zdravotníctva SR
k čerpaniu eurofondov na prístrojové vybavenie. Keďže čerpanie nebolo poskytnuté, bolo

navrhnuté odňatie majetku zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce. Pretože poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach neschválili

spôsob prevodu tohto majetku, jeho odňatie zo správy je v tomto prípade v rozpore so
zákonom č. 1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásadou
hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Mestská nemocnica prof. MUDr.

Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, by mohla podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona
č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov prísť o povolenie na prevádzkovanie a prestala by poskytovať zdravotnú
starostlivosť.
Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodla tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.
V Zlatých Moravciach dňa

1 1 . 09. 2015

Ing. Serafina Ostrihoňová
primátorka mesta

Uznesenie
z

č. 182/2015

1O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 21.1O.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1O. zasadnutí

konanom dňa

21.10.2015
prerokovalo

určenie zapisovatel'ky a
berie na

vedomie

že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 1 O. zasadnutí MZ konanom
dňa 2 l. l 0.2015

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2015
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

i�J,tr-rr;-

JUDr. Katarína Páleníková

prednosta Msú

Uznesenie č.

183/2015

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1O. zasadnutí konanom dňa
21.10.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu ap. poslanca RNDr. Jozefa Palušku

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2015

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

·1�úm

JUDr. Katarína Páleníková
prednosta Msú

Uznesenie č. 184/2015

z l O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2015
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 O. zasadnutí konanom dňa
21.10.2015
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
volí

predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Romana Šíru
za členov: p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna a p. poslanca Ing. Karola Švajčíka

za

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2015

avu

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

?�&k

JUDr. Katarína Jáleníková

prednosta Msú

Uznesenie č. 185/2015

z 1 O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2015
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí konanom dňa
2 1. 10.2015
prerokovalo

program zasadnutia l O. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 1 O. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Mgr. Romana Šíru na zaradenie

bodu: ,, Zásady pre vytváranie

a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach ", ako bod č. 12 programu zasadnutia

V Zlatých Moravciach dňa 2 1. 10.2015

��

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

'1��

JUDr. Katarína Páleníková

prednosta MsÚ

Uznesenie

č. 186/2015

z 1O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21. l O.2015

Informácia o zániku mandátu primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1O. zasadnutí konanom dňa
21.10.2015
prerokovalo

informáciu o zániku mandátu primátorky mesta Ing. Serafmy Ostrihoňovej pred uplynutím
funkčného obdobia
berie

na vedomie

že zánikom mandátu primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej plní úlohy primátora
v plnom rozsahu MVDr. Marta Balážová ako zástupca primátora mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dúa 21.10.2015

(ÄJJ�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

~

JUDr. Katarína Páleníková

prednosta Msú

Uznesenie č. 187/2015

z 1O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 21.10.2015

Riešenie situácie ohľadne nových volieb podľa zákona č.346/1990 Zb. o vol'bách do
orgánov samosprávy obcí v meste Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

l O.

zasadnutí konanom dňa

21.10.2015
prerokovalo

situáciu ohľadne nových volieb podľa zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v meste Zlaté Moravce
poveruje

MVDr. Martu BaJážovú požiadať do 23.10.2015 pľedsedu NR SR o vyhlásenie nových
volieb podľa zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v meste Zlaté
Moravce

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2015

��

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

1Jwitrn

JUDr. Katarína Pálení.ková

prednosta M sÚ

Uznesenie č. 188/2015

z l O. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých M o ravciach
konaného dňa 21.10.2015

Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov mestského
zastupitcl'stva v Zlatých Moravciach

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

1 O.

zasadnutí konanom dňa

21.10.2015
prerokovalo

Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov mestského zastupiteľstva
v

Zlatých Moravciach

schvaľuje
Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2015

�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

D?.�ľike

JU

nmová

prednosta Msú

Uznesenie č. 189/2015

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.11.2015
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí

konanom dňa

19.11.2015
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí MZ konanom
dií.a 19.11.2015
V Zlatých Moravciach dňa l 9.11.2015
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

(Gt1'c\e...

------

/

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 190/2015

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.11.2015
Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí

konanom dňa

19.11.2015
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PharmDr. JUDr. Ivonu Vicianovú a p. poslanca Ing.
Jána Adamca
V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

r:r���

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 191/2015

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.11.2015
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 11. zasadnutí

konanom dňa

19.11.2015
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
v o1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca MUDr. Ota Balca
za členov: p. poslanca WDr. Pavla Dvonča a p. poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú
V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015

�

MVDr. Marta Balážová
-

zástupca primátora mesta

\é\v��

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 192/2015

z 1 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .2 0 1 5
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí
19. 1 1.20 1 5

konanom dňa

prerokovalo

program zasadnutia 1 1. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 1 1. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.33: ,, Návrh na
zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie
A. Hlinku č. 1 , Zlaté Moravce "
- Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.34: „ Návrh na
zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté
Moravce "
Návrh p. poslakyne JUDr. Alžbety Esterkovej na stiahnutie bodu programu č.35:
Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/201 1 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta "
„

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .2015

�oi4

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 193/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 . 20 1 5
Návrh dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č . 4/2011, o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .20 1 5
prerokovalo

návrh Dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/20 1 1 , o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
schvaľuje
Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/20 1 1 , o poskytovaní sociálnych služieb,

o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .2015

�/

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

\�
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 194/2015

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.11.2015
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
č. 1/2015 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa
19. 11. 2015
prerokovalo
n á v r h na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2015

o dani z nehnuteľností
uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností.

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
....,....---

! �C

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 195/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19. 1 1 . 20 1 5
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí MsZ konanom dňa
1 9. 11. 20 1 5
prerokovalo

n á v r h na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/201 5
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č . 2/2 0 1 5 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
V Zlatých Moravciach di1a 1 9. 11.20 1 5

�/

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
�

/

mA.c..

PhDr. Marián Takáč

prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 196/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí MsZ konanom dňa
19. 1 1. 20 1 5
prerokovalo

návrh na schválenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2015
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 3/2 0 1 5 o miestnych daniach na
území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1.20 1 5

p�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

\00�

PhDr. Marián Takáč

prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 197/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9 . 1 1 .201 5
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .201 5
prerokovalo

návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/201 5
o podmienkach predaj a výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2 0 1 5 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .201 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

ŕ\d_;e{(

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 198/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9.1 1 .201 5
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9.1 1 .2015
prerokovalo

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.201 5
berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.20 1 5
V Zlatých Moravciach dňa 1 9.1 1 .20 1 5

�/

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

'él��

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 199/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9. 1 1 .201 5
prerokovalo

Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 20 1 4
berie na vedomie

Správu o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2 0 1 4
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

p,le{�

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 200/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9.1 1 .201 5
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 112015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9.1 1 .2015
pre rokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 /20 1 5
schvaľuje

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 /201 5, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .2 0 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
-

/

laL�c

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 201/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1.20 1 5
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
19. 1 1 .20 1 5
prerokovalo

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.201 5
berie na ve domie

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, p. o. Zlaté Moravce k 3 0.6.2 0 1 5
V Zlatých Moravciach dňa 1 9.11 .2015

�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
./

la.il\Äe-

...---.

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 202/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .2 0 1 5
prerokovalo

návrh Správy o prij atých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014
berie na vedomie

Správu o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5

�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
_____.

_,,

1 ctl1 J,('__,

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 203/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnuti MZ konanom dňa
19. 1 1 .20 1 5
prerokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.
Zlaté Moravce na rok 2 0 1 5 rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 5
schvaľuje

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 20 1 5, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
p.o. Zlaté Moravce na rok 20 1 5 rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 5, ktorá tvorí prílohu k
uzneseniu
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

��c

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 204/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9.11 .20 1 5
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9.1 1 .20 1 5
prerokovalo

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.20 1 5
berie

na

vedomie

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik k 30.6.20 1 5
V Zlatých Moravciach dňa 19. 1 1 .2015

fl�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

'Tc:J(;�c(
PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 205/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
19.1 1 .20 1 5
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 1/2 0 1 5
schvaľuje

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2 0 1 5 , ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 1/201 5 , ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .2 0 1 5

�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
_____,

/

\�\{;\(.,

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

z

Uznesenie č. 206/2015

1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9.1 1.20 1 5
prerokovalo

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.201 5
berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 30.6.20 1 5
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 207/2015

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9.11.2015
Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9.11.20 1 5
prerokovalo

Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014
berie na vedomie

Správu o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014

V Zlatých Moravciach dňa 19. l l .20 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

(

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 208/2015

z 1 l. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1.20 1 5
Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového
rozpočtu k 30.06.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
19.1 1 .20 1 5
prerokovalo

Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu k 30.06.20 1 5
berie

na

vedomie

a) Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.20 1 5
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.20 1 5
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5

/)o,vlJ

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
1
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 209/2015

z

11.

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9.11 .20 1 5

Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce z a rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom II.zasadnutf
1 9. I l.2 0 1 5

MZ

konanom dňa

prerokovalo

a) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 4
b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2014
c) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 2 0 1 4 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 3 1 . 1 2.201 4
berie n a vedomie

a) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 20I4
b) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 3 1 .12.201 4
schvaľuje

Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 201 4
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .20 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

��

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 210/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce n a rok 2015 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.14

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9. 1 1 .2 0 1 5
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2 0 1 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 4
schvaľuje

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 5 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 4 v zmysle ustanovenia § 1 4 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
Rozpočet
narok 2015
Bežné prijmy
Kapitálové príjmy
Finančné

operácie prijmové

Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové

výdavky

Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Návrb na14. zmenu
rozoočtu narok 2015

14. zmenarozpočtu
narok ?n!';

6 739 197€

6 895 284€

-7 689€

6 887 595€

43 OOO€

55 OOO€

+l OOO€

56 OOO€

82 126 €

929 127€

-700 OOO€

229127€

6 864 323 €

7 879 411€

-706 689€

7 172 722€

Rozpočet

Bežné výdavky - rozpočt.org.

13. zmenarozpočtu
narok2015

na rok 2015
4 741 281€

13.

zmenarozpočtu
narok 2015

Návrh na14. zmenu
rozoočtu narok 2015

14.

zmenarozpočtu
narok 2015

4 866 228€

-14 860€

4 851 368€

l 948 752€

2 016 991€

+1 661 €

2 018 652€

-693 490€

196 702€

68 290€

890 192€

106 OOO€

106 OOO€

0€

106 OOO€

6 864 323 €

7 879 411 €

-706 689€

7 172 722€

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
---...

) <Jli'"Á ;;

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 211/2015

z 1 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh Dodatku č. 4 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
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa

19.1 1 .201 5
pre rokovalo

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1 1 /2 0 1 3 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
uznáša sa

na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1 1/20 1 3 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 zmysle Dodatku č. 4

V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .20 1 5

jJ,vlvf

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
....---:--,

_,,,..

'd.\éic

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 212/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných
prostriedkov

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9 . 1 1.20 1 5
prerokovalo

informáciu o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
berie na vedomie

zmeny Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovými opatreniami v zmysle vnútorného predpisu č. 001/201 2 o postupe a zaraďovaní
prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/201 2, ktoré tvoria prílohu
k uzneseniu
Rozpóčet

Bežné príjmy

na rok 2015
6 739197

1. zmenaR
na rok 2015
+115 110€

2. zmenaR

3. zmenaR

narok 201:5

na rok 2015

+ 1 1 365€

+9 978€

4. zmenaR
na rok 2015
+19 634€

0€

+10 OOO€

53 OOO E

0€

0€

82 126€

Kapitálové prtjmy

43 OOO€

0€

0€

Finančné operácie príjmové

82 126€

0€

0€

6 864 323€

+115 110€

Rozpočet

1. zmenaR

Prfj'my spolu

Bežné výdavky - rozpočt.org.
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

YY<fávky �polil

6 864 323€

'], 030 410'€

+57 305€

0€

+8 368€

+2 566€

2 016 991€

0€

0€

0€

+10 OOO€

78 290€
106 OOO€
�
7 030 4ľ0€

1 948 752 €

106 OOO€

+29 634€

4. zmenaR

na rok 2015
+11 365€

na rok 2015
+57 805€

68 290 E

+9 97'8€

6 895 284€

3.zmenaR
na rok 2015
+1 610€

4 741 281

na rok 2015

Bežné výdavky

+11 365€

Rozpočet po

zmenách 1.-4.

2. zmenaR

na rok 2015
+17 068€

0€

0€

0€

0€

+115110€

+l l 3:65€

+a 978€

+29 634€

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .2015
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

�,z

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Rozpočet po

zmenách 1.-4.

4 829 129€

Uznesenie č. 213/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č.
183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č.15

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9. 1 1 .20 1 5
prerokovalo

a) návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 1 8 3
v Zlatých Moravciach
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 5
sch vaľuje

a) financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 1 83 v Zlatých
Moravciach
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 5 v zmysle ustanovenia§ 1 4 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
Rozpočet
na rok 2015
Bežné príjmy

6 739 197€

14. zmena rozpočtu
""·rok 2015

6 887 595 €

Návrh na 15. zmenu
roznočtu na rok 2015

15. zmena rozpočtu
na rok 2015

0€

6 887 595 €

Kapitálové príjmy

43 OOO€

56 OOO€

0€

56 OOO€

Finančné operácie príjmové

82 126€

229 127€

0€

229 127€

Príjmy spolu

6 864 323

€

Rozpočet
na rok2015

7 172 722€

14. zmena rozpočtu
na rok 2015

0€

Návrh na l 5. zmenu
roznočtu na rok 20 l 'i

-l 840€

7 172122€

15. zmena rozpočtu
na rok 2015
4 849 528€

Bežné výdavky

4 741 281€

4 851 368€

Bežné výdavky - rozpočt.org.

l 948 752€

2 018 652€

68 290€

196 702€

+] 840€

106 OOO€

106 OOO€

0€

106 OOO€

6 864 323€

7 172 '722 €

0€

7 172 722€

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

0€

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

��z

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

2 018 652€
198 542€

Uznesenie č. 214/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9 . 11.201 5
Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriaďovatel'a pre príspevkovú orgamzacrn
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.16

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9. 1 1 .2015
prerokovalo

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 20 1 5
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 6
schvaľuje

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 201 5
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 5 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 16 v zmysle ustanovenia§ 1 4 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
Rozpočet

na rok 2015

Bežné príjmy
Kapitálové prljmy
Finančné operácie príjmové
Prijmy spolu

Bežné výdavky
Bežné výdavky - rozpočt.org.
Kapitálové výdavky
finančné operácie výdavkové
Výdav'ky spolu

15.

zmena rozpočtu

na rok 2015

Návrh na 16. zmenu

roznočtu na rok 2015

16:

zmena rozpočtu
na rok 2015

6 739 197€

6 887 595 €

0€

6 887 595€

43 OOO€

56 OOO€

0€

56 OOO€

82 126€

229 127€

0€

229 127€

6 864 323€

7 172 722€

0€

7 172 722€

Rozpočet
na rok 2015

4 741 281€

15. zmena rozpočtu
na rok 2015

Návrh na 16. zmenu
roznočtu na rok 2015

16.

zmena rozpočtu

na rok 2015

1 948 752 €

4 849 528€

0€

4 849 528€

2o18 652 €

0€

2 018 652€

68 290€

198 542€

0€

198 542€

106 OOO€

106 OOO€

0€

106 OOO€

6 864 323€

7 172 722€

0€

v 172 722€

-

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

-l�l\cJ.C{

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 215/2015

z 1 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19. 1 1 .20 1 5
Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 a na
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.17

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 9. 1 1 .201 5
prerokovalo

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 7
schvaľuje

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organ1zacm Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 7 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 tyorí prílohu k uzneseniu
Rozpočet
na rok2015

Bežné príjmy

6 739 197€

16. zmena rozpočtu
narok2015
6 887 595€

Návrh na 17. zmenu
roznočtu na rok2015

0€

17. zmena rozpočtu
na rok2015
6 887 595 €

Kapitálové príjmy

43 OOO€

56 OOO€

0€

56 OOO€

Finančné operácie príjmové

82 126€

229 127€

0€

229 127€

Príjmý spôlu

6 864 323€

7 172 722€

0€

7172 722€

Návrh na 17. zmenu
roznočtu na rok2015
0€

17. zmenarozpočtu
na rok 2015
4 849 528€

Bežné výdavky

4 741 281€

16. zmenarozpočtu
narok2015
4 849 528€

Bežné výdavky- rozpočt.org.

1 948 752€

2 018 652€

0€

2 018 652€

68 290€

198 542€

0€

198 542€

106 OOO€

106 OOO€

0€

106 OOO€

6 8M323€

7172 722€

0€

71 72 722€

Rozpočet
narok2015

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu

V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1.20 1 5

floúL2

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
�

-

(ál:d c

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 216/2015

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.11.2015
Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa
19.11.2015
prerokovalo

plat zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce
určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat zástupcu
primátora vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 2.171,00
(858,00 x 2,53) s účinnosťou od 14.10.2015.

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015

(!ovll

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

T�to<é
PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 217/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 -Návrh na začatie obstarávania Zmien
a doplnkov č'. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .2 0 1 5

-

prerokovalo

návrh na zrušenie uznesenia č. 47/20 1 5 Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov
č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami

ľ uší

-

uznesenia č. 47120 1 5 Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu
mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami
V Zlatých Mon1vciach dňa 1 9. 1 1 .201 5

9�

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

(

\

,

l.Cŕjl G\�C'I/'

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 218/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015-Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté
Moravce -koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru
výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
19.1 1 .201 5
prerokovalo

návrh na zrušenie uznesenia č. 69/201 5 -Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce
- koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej
politiky zo dňa 23 . 1 0. 20 1 4 a 1 8 . 1 2.20 1 4

ruší

uznesenia č. 69/20 1 5 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept
riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej politiky zo
dňa 23. 1 0. 20 1 4 a 1 8. 1 2.20 1 4

V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
......--1
/

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

ŕlA
', .� C:./
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.x,J,
PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 219/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .2 0 1 5
Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu n a spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele
83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu hodného 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 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .201 5
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na
'
pozemku parcele KN registra „C číslo 3460/71 o výmere 1 0 1 0 m2, druh pozemku zastavané
trojizbového bytu č.38 (F2), na 2.
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti a podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku
v podiele 83539/3740077-in,
a Máriu Lukáčovú
� pre manželov Dušana Lukáča
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
� za kúpnopredajnú cenu 34. 1 29,09 €
);>- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
1 3 8 / 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová
výstavbe bytového domu,
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu

zaplatili finančnú zábezpeku pri

schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome súpisné
"
číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C číslo 3460/71 o výmere 1 0 1 0 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu
č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti a
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na
pozemku v podiele 83539/3740077-in,
a Máriu Lukáčovú
� pre manželov Dušana Lukáča
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
� za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 €
� z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
1 3 8/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
zaplatili finančnú zábezpeku pri
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová
výstavbe bytového domu,
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu

ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre vypracovame
kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce.

V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .20 1 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
,..---..

!C\.W,c

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 220/2015

z 1 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9 . 1 1 . 2 0 1 5
Návrh n a schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou
a Ing.
predajne na Hviezdoslavovei ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
Máriu Kesegovú
o majetku obcí v znení neskorších, predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .2015
prerokovalo

schválenie prevodu mestského pozemku

v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na

Hviezdoslavovej ulici:

- parcely KN registra „C" číslo 1 9 1 8/12 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/201 5 vyhotoveným
GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.201 5 a úradne overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.201 5 pod číslom 202/20 1 5, z parcely registra
„E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej v katastrálnom
území Zlaté Moravce v LV č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega
a Ing. Máriu
Kesegovú
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2
- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich
schvaľuje

prevod mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici:
- parcely KN registra „C" číslo 1 9 1 8/12 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/20 1 5 vyhotoveným
GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.201 5 a úradne overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.201 5 pod číslom 202/201 5, z parcely registra
„E" číslo 5 6 1 6 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej v katastrálnom
území Zlaté Moravce v L V č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega
a Ing. Máriu
Kesegovú
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2
- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich
uklad á

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .2 0 1 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 221/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .2 0 1 5
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa 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 1 1 . zasadnutí konanom d1'í.a
19.1 1 .201 5
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti - mestského pozemku v k . ú Zlaté Moravce pod
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa
do jeho
výlučného vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celostí na Mesto Zlaté Moravce v LV č.
54 1 7, parcelu registra „C" číslo 2457/67 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2709 zapísanú v celosti
v jej liste vlastníctva č. 7966, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1 99 1 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 1 66,00 €,
s c hvaľ uje

prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za
ma.ierom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa
do jeho výlučného vlastníctva 
a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 54 1 7, parcelu registra „C"
číslo 2457/67 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2709 zapísanú v celostí v j ej liste vlastiúctva č.
7966, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1 99 1 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 1 66,00 €,
ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .2 0 1 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 222/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9 . 1 1 .2 0 1 5
Návrh na schválenie p renájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17,19 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pod)'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 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .20 1 5
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej
výmere 708,3 m2 ( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507/56,
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v LV
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo
2507/62, drnh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 6 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté
Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1 . mája
v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1 . Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1321,
orientačné číslo 1 7, 1 9 (podľa LV č. 5 1 20), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Róberta
Pekníka, trvale bytom 1 . mája 1 9, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo vchode č. 1 9
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 1 0 rokov o d 01 .01 .20 1 6 do
3 1 . 1 2.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť pozemku
o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507/56, druh pozemku ostatné plochy o
celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507/62, drnh pozemku ostatné
plochy o celkovej výmere 1 6 rn2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzaj ú na Ul. 1 . Máj a v Zlatých Moravciach podľa
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa
tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie
všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu,
- na dobu 1 0 rokov od 0 1 .0 1 .2016 do 3 1 . 12.2025 ,
- za nájomné podľa VZN č. 6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1 ., písmeno b)
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách - 0,1 0 eur/m2/rok",
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú starať
o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné náklady
a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
o celkovej výmere 708,3 m2 ( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C''
číslo 2507/56, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté
Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely
registra „C" číslo 2507/62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 6 m2 zapísanej

v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na
Ulici 1 . mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1 . Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1 32 1 ,
orientačné číslo 1 7, 1 9 (podJ'a L V č . 5 120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p . Róberta
Pekníka, h-vale bytom 1 . mája 1 9, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo vchode č. 1 9
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 1 0 rokov od 0 1 .01 .20 1 6 do
3 1 .1 2.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť pozemku
o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507156, druh pozemku ostatné plochy o
celkovej výmere 84 1 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507/62, druh pozemku ostatné
plochy o celkovej výmere 1 6 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1 . Mája v Zlatých Moravciach podľa
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa
tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie
všetkých písomností týkaj úcich sa tohto nájmu,
- na dobu 1 0 rokov od 0 1 . 0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2025 ,
- za nájomné podľa VZN č. 6120 1 1 Zásady hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce
v zneníj eho Dodatkov, Článok 9, ods. 1 ., písmeno b)
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov
v zálu·adkárskych osadách - 0, 1 0 eur/m2/rok",
- 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.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 38/J 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú starať
o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné náklady
a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady
u kladá

vedúcemu oddelenia pre správu maj etku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 223/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Stredisku
občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach - pre Helenu
Havettovú BUTIK HELKA, 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 1 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .20 1 5
prer okovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytových priestorov o celkovej výmere 7 1 ,70 m2, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach, v stavbe
súpisné číslo 1 572 ( budova SOV) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo
2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453,
- pre
Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce,
IČ0:35 I 00770
- na dobu 5 rokov od 0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2020
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, pričom
nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody).
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 811991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 201 3 ,
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzt'ahu.
sch vaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 7 1 ,70 m2, ktoré sa nachádzajú
v nelmuteľnosti - v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 1 572 ( budova SOV) postavenej na pozemku parcele KN
registra „C" číslo 2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté
Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453,
- pre
Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 0 1 Zlaté Moravce,
TČ0:3 5 1 00770
- na dobu 5 rokov od 0 1. 0 1 .20 1 6 do 3 1 . 12.2020
- za nájomné v zmysle VZN č. 612 0 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
účinného od 1 1 .07.201 1 v znení jeho Dodatkov za náj omné 2472,00 €/rok, pričom
nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody).
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 20 1 3 ,
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzťahu.

uklad á

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .20 1 5
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
r-"')
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 224/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .20 1 5
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu Nádaždyovú
CUKRÁRSKA VÝROBA, 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 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .201 5
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytových priestorov o celkovej výmere 1 36,00 m2, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo
2062 ( budova Centrum voľného času)) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo
260 1/17, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453,
pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté
Moravce , IČO: 4 1 37494 1
- na dobu 5 rokov od 0 1 .0 1 .201 6 do 3 1 . 1 2.2020
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno f), ktorý
znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34, 00 €/m2/rok"
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody).
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 99 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na ich
úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky,
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov mesta
Zlaté Moravce a širokého okolia
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 1 36,00 m2, ktoré sa nachádzajú
v nehnuteľnosti - v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých Moravciach, v
stavbe súpisné číslo 2062 ( budova Centrum voľného času)) postavenej na pozemku parcele
KN registra „C" číslo 2601 / 1 7, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres
Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,
- pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 4 1 3 74941
- na dobu 5 rokov od 0 1 . 0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2020
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno f), ktorý
znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34,00 €/m2/rok"
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody).
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na ich
úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky,
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuj e služby pre obyvateľov mesta
Zlaté Moravce a širokého okolia
ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schval'ovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 9. 1 1 .201 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
�

�oS.

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 225/2015

z 1 1 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 9. 1 1 .201 5
Návrh na schválenie predlženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach - pre
SPOJENÚ ŠKOLU, 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 1 . zasadnutí konanom dňa
1 9. 1 1 .2015
pre rokovalo

návrh na schválenie predÍženia prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 1 97,00 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 2077 (budova
materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo 5792/7, zapísanej v k.
ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce ,
pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČ0:34 062 840,
na dobu 3 rokov od 0 1 .07.201 8 do 30.06.2021 ,
za nájomné vo výške 1 ,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č. l a č.2, článku 9 ods. 1 písmeno g), pričom
nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú:
nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na vlastné
náklady
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným
znevýhodnením
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov predÍženie prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 1 97,00 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné
číslo 2077 (budova materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo
5792/7, zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce ,
pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČ0:34 062 840,
na dobu 3 rokov od 0 1 .07.201 8 do 30.06.202 1 ,
za nájomné vo výške 1 ,00 €/rok v zmysle VZN č . 6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č. l a č.2, článku 9 ods. 1 písmeno g), pričom
nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú:
nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na vlastné
náklady
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným
znevýhodnením

ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 9 . 1 1 .201 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
,...----.,

I�

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 226/2015
z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2 .20 1 5

Určenie zapisovatel'ky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí MZ konanom dňa

1 7 .12.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 1 2 . zasadnutí MZ konanom
di\a 17 .12 .201 5

V

-

Zlatých Moravciach dňa 17 . 1 2.20 1 5
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M VDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

;dô-�

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 227/201 5

z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7 . 1 2.201 5

Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí MZ konanom dňa

1 7 .1 2.201 5
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča a p. poslanca JUDr. Michala
Cimmermanna

V

Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2 .201 5
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
�

PhDr.

J�'C
arián
\<:._Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 228/2015
z 1 2 . zasadn utia M estského zast upiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zast upit eľst vo v Zlatých Moravciach na s vojom 1 2 . zasadnutí MZ konanom dňa
17 . 1 2.20 1 5
prerokovalo

návrh na vo ľb u n ávrhovej komisie
vo 1 í
za preds edu návrho vej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petro viča
za čl eno v: p. posl an ca Ing . Mareka Holuba a p. poslanca PaedDr. Dušana Husára

V

Zlatý ch Moravciach dňa 1 7 . 1 2.20 1 5
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MVDr. Marta Balážová
zástupca prim átora m esta

�\.tO.. �

PhDr. M�rián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 229/2015
z 12 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatý ch Mo ravciach
kona ného dňa 17 . 12.2015

Schválenie programu zasa dnutia
Mestské zastupiteľst vo v Zlatý ch Moravciach na s vojom 12 . zasadnutí MZ ko nanom dňa
17 . 12 .2015
prerokovalo

p rogram zasadnutia 12. MZ
s ch v a

ťuj e

program zasadnutia 12 . MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Mgr. Romana Ší ru na zarade nie pôvodných bo do v program:
Bo d. č.2 8 Návrh na vyme novanie riaditeľa príspevko vej o rganizácie Mestské
s tre disko kultúry a šport u Zlaté Mo ravce (mat. č.20-12MZ-2015) ako bo d 1O
Bod. č. 2 9 Návrh na vyme no vanie riaditeľa príspe vko vej o rganizácie Sl užbyt Zlaté
Moravce (mat. č.2 1- 12MZ-2015) ako bo d 11
Bod. č. 30 Návrh na vymeno vanie riaditeľa p ríspevko ve j o rganizácie Te chni cké
služby mesta Zlaté Mo ravce (mat . č.22-12MZ-20 15) ako bo d 12
Návrh p . poslanky ne Pae dD r. Klaudii Ivano vičo vej na zaradenie bo du prog ramu : „
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďo vateľa pre p ríspevko vú o rganizáci u
Mestská nemocni ca prof. MUDr. Rudolfa Korca, D rS c. Zlaté Moravce na rok 2015
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Mora vce na rok 201 5
vrátane programov
a podprogramo v rozpočto vým opatrením č.22 " ako bo d 22
Návrh p. poslanky ne Mgr. Denisy Uhri novej na zaradenie bo du prog ramu : „ Návrh
na z rušenie uznese nia č. 117/20 15 a návrh na z riade nie Komisie na roko vanie
s po te ncionál nymi s trategi ckými investormi do Mestskej nemocni ce prof. MUDr.
Rudol fa Korca, D rS c. , Zlaté Moravce " ako bo d 13
Návrh p. poslanca Ing. Jána A damca na zaradenie p ôvo dného bo du program č. 13 : „
Návrh VZN mesta č. . . . /2 0 15 o urče ní výšky dotácie na p re vádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Zlaté Moravce " ako bo d 1 4

V Zlatých Moravciach dňa 17 . 1 2.20 15

(}lt-C/

MVDr. Marta Balážová
zástupca p rimátora mesta

�L,-tZ

PhDr. Marián Takáč
pre dnos ta MsÚ

Uznesenie č. 230/2015
z 1 2 . zasadnutia m ests kého zas tupiteľstva v Zlatých Morav ciach
konaného dňa 1 7 . 12.20 1 5

Návrh n a vymenovanie riaditeJ'a prís pevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu Zlaté M oravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí
17.12.2015

MZ

konanom dňa

prerokovalo

n ávrh zástupcu prim átora m esta Zlaté Moravce po dľa§ 1 1 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1 990
Zb. o ob ecnom zriadení v znení neskorší ch predpisov vymenovať za riaditeľa príspevkovej
organizáci e M estské stredis ko kultú1y a športu Zlaté Moravce, so sídlom N ám. A . Hlinku č . 1 ,
95 3 0 1 Zlaté Morav ce, S imonu Ho lubovú s účinnosťou o d 1 8. 1 2 . 2015 .
vyme núva

na základe n ávrhu zástup cu prim átora m esta Zlaté Morav ce po dľa§ 1 1 o ds. 4 písm. 1) zákona
č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení nes korších predpisov Simonu Ho lubovú za
riadit eľa príspev kovej organizácie M estské stredis ko kultúry a športu Zlaté Moravce, so
sí dlom N ám. A. Hlinku č. 1 , 95 3 0 1 Zlaté Moravce, s účinnosťou o d 1 8. 1 2 . 2015 .

V
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Zlatých Morav ciach dňa 1 7. 1 2.20 15
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MVDr. Marta Balážová
zástup ca prim átora m esta
-;- k).;:-

Ph Dr. M ľrfán Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 23112015
z

1 2.

zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

1 7. 1 2. 20 1 5

Návrh na vyme novanie riaditeľa príspevkovej orga nizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský p odnik, s o sídlom Ul. Radlinskéh o 14, 953 01 Zlaté M oravce
1 2.

zasadnutí MZ konanom dňa

ods.

4 písm. 1) zákona č. 369/1 990

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

17. 1 2. 20 1 5
prerokovalo
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa§

11

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa príspevkovej
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom
Zlaté Moravce, Mgr. Petra Sendlaia s účinnosťou od 1 8.

Ul. Radlinského 1 4, 95 3 0 1

1 2. 201 5.

vyme núva
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa§ 11 ods. 4 písm. 1) zákona
č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Petra Sendlaia za
riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Ul.

Radlinského

1 4, 95 3 0 1

Zlaté Moravce, s účinnosťou od 1 8.

1 2. 20 1 5 .

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.2015

(/�'-1

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�c

�

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uzne senie Č� 232/2015
z

12.

zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na vymenova nie ria ditel'a príspevkovej o rganizácie Technické služby M e sta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

12.

zasadnutí konanom dňa

1 7 . 1 2.20 1 5
prerokovalo
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa§

11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1 990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať z a riaditeľa príspevkovej
organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 5 9, 953 0 1
Zlaté Moravce, Mgr. Barboru Segíňovú s účinnosťou od

18. 1 2. 201 5 .

vymenúva
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa§
č.

369/1 990 Zb.

11 ods. 4 písm. 1) zákona

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Barboru Segíňovú za

riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom
Bernolákova

5 9,

Zlaté Moravce s účinnosťou od

18. 1 2 . 2015.

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

MVDr.

�

alážová

zástupca primátora mesta

�J�JTakáč

PhDr

prednosta MsÚ

Uznes enie č. 233/2015
z

12.

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

1 7. 1 2. 20 1 5

Návrh n a zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté M oravce č. 5/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevá dzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Zlaté M oravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

1 7. 12. 20 1 5

1 2.

zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo
Návrh

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.

5 /20 1 5

o urceru

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Zlaté Moravce

uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č.

5 /20 1 5

o určení výšky dotácie na

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce
v zmysle pozmeňujúceho návrhu.

V Zlatých Moravciach dňa

1 7. 1 2. 20 1 5

�/

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
-----.

-

lo\,1p�Q..

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 234/2015
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.12.2015

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2017 a 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa
17.12.2015

prer o k o v a l o
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 16 vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2017 a 2018
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 20 17-2018
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky
2017a2018

schvaľuje
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 6 vrátane programov a podprogramov na
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 40.000 eur na úhradu splátok istín
z bankových úverov

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

��

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 235/2015
z

12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.12.2015

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce,
mestský podnik, Robotnícka 1 , so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce
k 31 .12.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

12. zasadnutí konanom dňa

17.12.2015
prerokovalo
a) návrh na zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté

1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté
31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti

Moravce, mestský podnik, Robotnícka
Moravce a to ku dňu

prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa,
b) Dodatok č.

8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168

v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,

c) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovníctva
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského
953 01 Zlaté Moravce, IČ O: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči

14,

Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka
Sládkovičova

1, 953

O1

Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov

1, so sídlom:
2000 - 2001 z titulu

neuhradenia faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy SOV na
Duklianskej ul. č

1 A a 1B

v Zlatých Moravciach,

d) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovníctva
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova
59, 953 01 Zlaté Moravce, IČ O: 587168 voči Záhradníckym službám mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O1 Zlaté
Moravce v celkovej výške 3 369, 74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá
vr.

2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného kvetinárstva
2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 - 2012 z titulu

a poh.ľadávka vo výške

neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,

e) návrh na vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. p.
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku ako zmarenej investície od roku 201 O.
zr u šuje
príspevkovú

organizáciu Záhradnícke

Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova

služby mesta Zlaté

Moravce, mestský podnik,
Zlaté Moravce, IČO: 31410529 tak, že táto

1, 953 O1
31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom všetok

príspevková organizácia sa zrušuje dňom

majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich povahy vyplýva, že sa vzťahujú na zrušovanú
príspevkovú organizáciu,

všetky pohľadávky a záväzky, prejdú dňom jej

zrušenia na

zriaďovateľa Mesto Zlaté Moravce

s c h v aľuje
a) Dodatok č.

8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta
59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,

Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova

b) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a jej odpísanie z účtovníctva príspevkovej
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči Záhradníckym
službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka

1, so sídlom: Sládkovičova

1,

953 01 Zlaté Mo ravce vzniknutej v o bdobí rokov 2000 - 2001 z t itulu neuhraden ia faktúr
za dodávku tepla a t eplej úžitkovej vody do budovy SOV na Duklianskej ul. č l A a l B
v Zlatých Mo rav ciach,
c) trvalé upusteni e od vymáhania pohľadávky a j ej odpísani e z účtovníctva príspevkovej
o rganizáci e Technické služby m esta Zlaté Moravce, so sídlom: B ernolákova 59, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradní ckym službám m esta Zlaté Mo ravce, m estský
podnik, Ro botnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce v celkov ej výške
3 369,74 eur, z toho poh ľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá v r. 2015 z t itulu
neuhradenia faktúry za odp redaj tovarn zo zruš eného kveti nárstva a pohľadávka vo výške
2 569,28 eu r vzniknutá v o bdo bí rokov 2006 - 2012 z t itulu neuhradenia poplatku za zber,
odvoz a l ikvidáciu komunálneho odpadu,
d) vyradeni e diela „Cinto rín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m . p.
Záhradní ck e služby m esta Zlaté Mo ravce na účt e 042 Obstaranie dlhodo bého hmotného
maj etku od roku 201O v hodnote 3 OOO Eur ako zmarenej inv estície.
odníma

s úči nnos ťou k 31.12.2015 zo správy p rísp evkov ej organizáci e Záhradníck e služby m esta
Zlaté Moravce, m estský podnik, Robotnícka 1, so sídlom : Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté
Mo ravce, I ČO: 31410529 vš etok maj etok v rozsahu vykonanej inventarizácie k 31.12.2015
z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) Zásad hospodá renia s m ajetkom m esta Z laté Morav ce
v p latnom znení
z v eru j e

s účinnos ťou od 1.1.2016 do správy m estskej p ríspevkovej organizácie Technické služby
m esta Zlaté Mo ravce, so sídlom: B erno lákova 59, 953 01 Zlaté Mo ravce, IČO: 00587168
nasledovný majetok m esta:
Účet 013- Softvér
Názov

Softvér WinCITY cintorín
Účtovníctvo

Spolu účet 013

Obstarávacia cena

Oprávky

Zostatková cena

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2015

16 468,86

16 468,86

744,87

744,87

17 213,73

17 213,73

-

-

Účet 032- Umelecké diela a zbierky
Názov

Obstarávacia cena

Božské srdce Ježišovo (socha)

6 270,80

Spolu účet 023

6 270,80

Oprávky
k 31. 12. 2015

Zostatková cena
-

k 31. 12. 2015

6 270,80

6 270,80

Účet 021- Stavby
Názov

Obstarávacia cena

Oprávky

Zostatková cena

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 20 1 5

Oplotenie UPI PARK

7 634,60

6 025,11

Dom smútku Prílepy

14 960,70

12 810,86

Stará márnica Zlaté Moravce
Dom smútku Zlaté Moravce
Dom smútku Chyzerovce

434,51

375,88

1 609,49
2149,84
58,63

8 936,93

7 476,31

1 460,62

17 185,51

12 000,18

5185,33

Ohrada cintorín Zlaté Moravce

5 876,65

4 402,53

1 474,12

Okná, dvere - zvonica

2 582,62

1 920,23

662,39

Dlažba cin. Zlaté Moravce

331,21

250,40

80,81

Chodníky Chyzerovce

259,18

188,08

71,10

Prístrešok Dom smútku Zlaté Moravce

10 230,37

7 151,39

3 078,98

Budova Pohrebníctva Zlaté Moravce

39 832,70

27 844,89

11 987,81

Mauzóleum Migazzi

8 668,59

4 337,21

4 331,38

Garáže, sklady

9 701,52

5 961,43

3 740,09

Skleník

6 935,37

6 396,87

538,50

26 009,99

26 009,99

3 129,85

3 129,85

162 710,30

126 281,21

Skleník - železná konštrukcia
Chladiaci box

Spolu účet 021

-

36 429,09

Účet 022 -Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Názov

Obstarávacia cena

Oprávky

Zostatková cena

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2015

Žací stroj AJ24HP

3 598,80

2 699,76

899,04

Kosačka Starjet AJ 102/22H

2 402,00

1 785,80

616,20

Kosa BOR

1 179,61

1 179,61

828,52

828,52

Mraziaci pult ZI. Moravce

1 042,29

. 1 042,29

Mraziaci pult Prílepy

1 072,16

1 072,16

Mraziaci pult Prílepy

1 072,16

1 072,16

Mraziaci pult Chyzerovce

1 072,16

1 072,16

Súprava svietidiel Zlaté Moravce

1 455,89

1 455,89

Chladiaci katafalk Zlaté Moravce

1 889,07

1 889,07

Chladiaci katafalk Zlaté Moravce

2 045,61

2 045,61

724,76

724,76

Bunka drevená

2 286,40

2 286,40

Chladiaca vitrína

2 652,19

2 652,19

Katafalk

3 269,60

3 269,60

Ozvučenie ZI. Moravce

4 526,42

4 526,42

Mikrofón s reprod.

1 865,38

1 865,38

Detská hojdačka veľká

3 800,70

3 800,70

Detská hojdačka veľká

3 784,11

3 784,11

Kosačka BOR

Ozvučenie Chyzerovce

3 784,11

3 784,11

780,75

780,75

Detské ihrisko pri kláštore

1 187,35

1 187,35

Osvetlenie cintorína zl. Mor.

1 114,00

1 114,00

Signal. zar. cintorína ZI. Moravce

1 097,39

1 097,39

Detské ihrisko Tekovská

1 033,33

1 033,33

Basketbal. Ihrisko

1 656,38

1 656,38

Detské ihrisko MINIMARS

3 651,33

3 651,33

Detské ihrisko Hviezdoslavova ul.

3 122,05

3 122,05

Kosa bubnová OTAVA

1014,07

1 014,07

Detská hojdačka veľká
Kosa bub. OTAVA PERLA

-

-

-

-

-

-

-

-

Detské ihrisko ALADIN XA 202

6 703,28

6 703,28

Detské ihrisko ALADIN XA 202

6 691,55

6 691,55

Píla krovinorez

995,49

995,49

Preliezačka so šmykľavkou

826,53

826,53

Preliezka so šmykľavkou

826,53

826,53

20 913,89

20 913,89

Registračná pokladňa

381,07

381,07

Vencovač

863,94

863,94

Sušiareň

1 218,22

1218,22

Kotol

1 743,68

1 743,68

Bunka Modet

1 769,24

1 769,24

-

Bunka 2 ks

1 827,52

1 827,52

-

Bunka 4 ks

2 820,42

2 820,42

Kotol č. 2

13 788,49

11 099,00

2 689,49

Kotol

14 218,71

11 173,50

3 045,21

908,68

908,68

Voliéra pre psa

PC HYUNDAI +tlačiareň HPPL 1015

-

-

-

-

-

PC HYUNDAI +tlačiareň HP 1010

1 020,67

1 020,67

PC LIBRA4400 +tlačiareň Kyoceo

1 243,81

1 243,81

Kopírka MINOLTA s prísl.

1 347,50

1 347,50

Fax VF Sl

388,37

388,37

Registračná pokladňa

315,08

315,08

-

139 821,26

132 571,32

7 249,94

Spolu účet 022

-

Účet 023 Dopravné prostriedky
-

Názov

Obstarávacia cena

Oprávky

Zostatková cena

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2015

1 035,65

1 035,65

806,81

806,81

2 350,36

2 350,36

765,62

765,62

3 829,85

3 829,85

10 809,87

10 809,87

Multikára

4 136,36

4 136,36

Škoda 1203 COM - ZM 349AE

1 394,05

1 394,05

25 128,57

25 128,57

Multikára cisterna
VARI kosačka
Žací stroj MT8
Krovinorez STIHL FS 400
Žací stroj STARJET
Mot. voz. VW TRANSPOR. ZM691AS

Spolu účet 023

-

-

Účet 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok
-

Názov

Obstarávacia cena

Oprávky

Zostatková cena

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2015

Tabuľa UPI PARK

1 427,34

1 427,34

Smerové tabule Z.M. 3 ks

1 646,42

1 646,42

Kríž zvonítko Z.M.

1 892,05

1 892,05

Informačná tabuľa MIGAZI
Kovový kríž

1 623,18

1 623,18

331,94

331,94

-

-

GOLGOTA

1 636,46

1 636,46

Spolu účet 028

8 557,39

8 557,39

V Zlatých M oravc iach d ňa 1 7.1 2.2015

�vCv;

MVDr. M arta Balážová
zástupca pri rnátora m esta
�

-
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PhDr. Marián Takáč
p redn osta Ms Ú

-

Uznesenie č. 236/2015
z 12. zasadnutia m estského zastupiteľstva v Zlatý ch Moravciach
konaného dňa 17.12.2015

Návrh Plá nu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 20152025
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Mo ravciach na svojom 12. zasa dnutí konanom dňa
17.12.2015
prerokovalo

návrh Plánu hospo dársk eho a sociáln eho rozvoja Mesta Z laté Moravce na roky 2015-2025
schvaľuj e

Plán hospodársk eho a sociálneho rozvoja M esta Zlaté Moravce na roky 2015-2025.

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015

ffoi0ť__--/

MVDr. Marta Balážová
zástupca pri mátora m esta
� \.

\oS\OQ_

·

PhDr. Marián Takáč
p rednosta Ms Ú

Uznesenie č. 237/2015
z 12. zasadnutia Mes tského zastupiteľstva v Z latých M o ravciach
konaného dňa 17.12.2015

Návrh Rozp očtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a šp ortu p.o. Zlaté
M oravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Mo ravciach na svo jom 12. zasadnutí MZ konanom dňa
17.12.2015
prerokovalo

Náv rh Rozpočtu p ríspevkovej o rga ruzac1e Mes tské stredisko kult úry a športu p.o. Zlaté
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
berie na vedomie

Viac ročný rozpočet p ríspevkovej o rganizácie na roky 2017 a 2018
s c hvaľuj e

a ) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia p ríspevkovej o rganizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Mo ravce na rok 2016
b) Finančný rozpočet p ríspevkovej o rganizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté
Moravce na rok 2016 v rátane p rogramov a podprogramov na úrovni kategórie
ekonomickej k lasifikácie rozpočtovej klasifikácie

V Zlatých Moravciach d ňa 17.12.2015

(io,�
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MVDr. Marta B lážová
zástupca p rimáto ra mesta

�lQIJ.. CÄ1 C.".

Ph Dr. Marián Takáč
p rednosta Ms Ú

Uznesenie č. 238/2015
z 12. zasadnutia M estského zastupiteľstva v Zlatý ch M oravciach
k onanéh o dňa 17.12.2015

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. M U Dr. Ru dolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Mestské zastupit eľstvo v Zlatých M oravciach na svoj om 12. zasadnutí MZ k onanom dňa
17.12.2015
preroko v alo

Návrh R ozp očtu príspevkov ej organi zácie Mestská n em ocni ca prof. MUDr. Ru dol fa K orca,
DrSc. Zlaté M orav ce na r ok 2016 s výhľadom na r oky 2017 a 2018
berie na

vedomie

Viacročný r ozp očet prísp evkov ej organizáci e na roky 2017 a 2018
schvaľuj e

a ) R ozp očet nákla dov, výnos ov a výsl edku h osp odárenia príspevk ov ej organizáci e Mestská
nem ocni ca prof. MUD r. Rudol fa K orca, DrSc. Zlaté M oravce na r ok 2016
b) Finančný r ozpočet príspevkovej organizáci e Mestská nem ocni ca prof. M UDr. Rudolfa
K orca, D rSc. Zlaté M oravce na r ok 2016 vrát ane prog ram ov a podprogram ov na úrovni
kategóri e ek on omickej k lasifikáci e rozpočt ov ej klasi fiká ci e

V Z latý ch M orav ciach dňa 17.12.2015

MVDr.

.g;�lážová
/"

zástup ca primátora m esta
,..----.

,

\OJ<AC

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 239/2015
z 12. zasadnutia M es tského zastup it eľstva v Zlatý ch Moravciach
ko naného d ňa 17.12.2015

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na
rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
M estské zastupiteľstvo v Zlatých Moravcia ch na svo jom 12. zasad nutí MZ ko nanom d ňa
17.12.2015
prerokovalo

Návrh Rozpočtu prísp evkovej organ1zac1 e Službyt Z laté Morav ce, m estský pod nik na rok
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
berie na vedomie

Viacročný rozpoč et prísp evkovej organizácie na roky 2017 a 2018
schvaľuje

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsl edku hospodárenia prísp evkovej orga1úzácie Službyt
Zlaté Moravce, m estský pod nik na rok 2016
b) F inančný rozpoč et prísp evkovej organizáci e Slu žbyt Zlaté Moravce, mestský pod nik na
rok 2016 vráta ne programov a podprogramov na úrovní kat eg órie eko nom ickej klasifiká cie
rozpočtovej k lasifikácie

V Zlatý ch Morav cia ch d ňa 17.12.2015

(loiJJ

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

���

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 240/2015
z 12. zasadnutia M estského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.12.2015

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na
rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
M estské zastupiteľstvo v Zlatých Moravc iach na s vo jom 12. zasadnutí MZ konanom dňa
17.12.2015
prerokovalo

Návrh Rozpočt u príspevkovej organ izáci e Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
2016 s výh ľadom na roky 2017 a 2018
berie na vedomie

Viacročný rozpočet prísp evkovej organizácie na roky 2017 a 2018
schvaľuje

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsl edku hospodárenia p ríspevkovej o rganizácie
Technické služby mesta Zlaté Moravc e na rok 2016
b) Finančný rozpoč et príspevkovej o rganizácie Tec hnické služby m esta Zlaté Mo ravce na rok
2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasi fikácie
rozpočtovej klasi fikácie

V Z latých Mo ravciach d ňa 17.12.2015

MVDr. Marta Balážová

\ zástupca p rimátora mesta

\

l

""\l

-

\él0, �

PhDr. Marián Takáč
p rednosta Ms Ú

Uznesenie č. 241/2015

z 1 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh n a zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 a na
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.22

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2.zasadnutí MZ konanom dňa
1 7 . 1 2.20 1 5
prerokovalo
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2 0 1 5
b ) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2 0 1 5 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22
schvaľuje
a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 20 1 5 v celkovej
výške 24.500 em, z toho vo výške 20.500 ems účelovým určením na úhradu sociálneho
poistného za mesiac október 2 0 1 5 a vo výške 4.000 eur s účelovým určením na úhradu
mimoriadnej splátky dlžnej sumy za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál po lehote
splatnosti
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 5 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 22 v zmysle ustanovenia§ 1 4 ods. 2 písm. a) Zák. č. 5 83/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Rozpočet

Bežné príjmy

na rok ?n.15

6 903 423 €
59 OOO€

229 127€

0€

7 1 9 1 55 0€

0€

rok 2015
4741 281€

Kapitálové výdavky

Výdavky spolu

21. zmeatr rozpočtu
na rok 2015

4 868 356 €

22. zmena rozpočtu
na rok 2015

6 903 423 €
59 OOO€

0€

82 126 €

Rozpočet

Finančné operácie výdavkové

Návrh na 22. zmenu

rnznol't11. "" rok ?íl15
0€

6 864323€
na

Bežné výdavky

rnlr ?ll,1'5

43 OOO€

Finančné operácie príjmové

Bežné výdavky- rozpočt.org.

zmena rozpočtu
na

6 73 9 197€

Kapitálové príjmy

Príjmy spolu

21.

Návrh na 22. zmenu
2015

roznočtu na rok

0€

229 127 €

7 191550€

22. zmena rozpočtu
na rok 2015

4 868 356 €

1 94 8 752€

2 018 652 €
198 542€

0€

198 542€

1 06 OOO€

1 06 OOO€

0€

106 OOO€

68 290€

6 864 323€

0€

0€

7 191 550€

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

\-eJ,0._�

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

2018 652€

7191550€

Uznesenie č. 242/2015
z 12. zasadnutia m es tského zas tupiteľstva v Zlatý ch Mo rav ciach
ko naného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na zmenu Rozp očtu rozp očtovej organizácie Zákla dná umelecká škola v Zlatých
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväznéh o ukazovateľa pre rozp očtovú organizáciu
Základnú umeleckú školu v Zlatých M oravciach na rok 2015
Mestské zas tupiteľstvo v Zlatých Mo ravciach na svojom 1 2. zasa dnutí ko nanom dňa

1 7. 1 2.201 5
prerokovalo

ná vrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej o rgamzac1 e Základná um el ecká škola v Zlatých
Mo rav ciach na rok 201 5 a zm enu záv äzného ukazovateľa p re rozpočtovú o rganizáciu
Základnú um el eck ú školu v Zlatý ch Mo rav ciach na rok 2 0 1 5
schvaľuje

zn1enu záväzného ukazovateľa p re rozpočtovú o rganizáciu Základnú umeleckú školu
v Zlatých Moravciach v Rozpočte M esta na rok 2 0 1 5 nasl edov ne:
bežný t ransfer rozpočtovej o rganizácii na :
•kategória 6 1 O na mzdy vo výške 207. 965 eur
•kat egória 620 na odvo dy vo výšk e 72.635 eu r
•kategó1ia 630 na tovary a služby vo výške 14. 900 eur.
b) zmenu Rozpočtu rozpočtovej o rganizácie mes ta Zákla dná umel ecká škola v Zlatý ch
Moravciach na rok 2 0 1 5 rozpočtovým opatrením, ktorá tvo rí p rílohu k uznes eniu

a)

-

-

-

V Zlatých Mo ravciach dňa 1 7.12.2015

f;nt)J

MVDr. Ma rta Balážová
zástupca primáto ra mesta

��ť

PhDr. Marián Takáč
p rednosta Ms Ú

Uznesenie č. 243/2015
z 1 2 . zasadnutia M est ského zastup iteľstva v Zlatých Mo rav ciach
konaného d ňa 1 7. 12.2015

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov
a pod programov rozpočtovým o patrením č.20
M estské zastupiteľstvo v Zlatých Mo ravcia ch na svojom 1 2.zasadnutí MZ konanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
prerokoval o

návrh na zmenu Rozpočtu M esta Zlaté Moravce na rok 2015 v rátane programov
a podprog ramov rozpočtovým opatrením č. 20
schvaľuje

zmenu Rozpočtu M esta Zlaté Mo ravce na rok 201 5 v rátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 20 v zmy sl e u stanov enia § 1 4 ods. 2 písm. a), b ), c) Zák. č.
5 83/200 4 Z. z. o rozpočtových p ravidlá ch územnej samo správy a o zmene a doplnení
• ktory, c h zákonov v znem nesko rs1ch predlp 1sov, kto ra tvo n pn } ohu k uzn esemu
me
Rozpočet
20. zmena rozpočtu
19. zmena rozpočtu Návrh na 20. zmenu
na rok ?OJ5
T07TIOčtu na rok 2015
narok 2015
narnk 2015
v•

Bežné príjmy

6 7 3 9 197€

•

'

'

•

'

6 887 595€

0€

6 887 595€

Kapitálové príjmy

43 OOO€

56 OOO€

+3 OOO€

59 OOO€

Finančné operácie príjmové

82 126 €

229 127€

0€

229 127€

Príjmy spolu

6 86 4 323€
Rozpočet
na rok

2015

7172 722€

19. zmena rozpočtu
na rok 2015

+3 000€

20. zmenu
rozoočtu na rok 2015
Návrh na

7 175 722€

20. zmena rozpočtu
na rok 2015

Bežné výdavky

4 741 281€

Bežné výdavky- rozpočt.org.

1 9 48 752€

2 018 652€

0€

2 018 652€

68 290€

198 542€

0€

198 542€

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu

4 849 528€

+3 000€

4 852 528€

106 OOO€

106 OOO€

0€

106 OOO€

6 864 323€

7172 722€

+3 000€

7 175 722€

V Zlatých Mo ravciach d ňa 1 7. 1 2.20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca p rimátora m esta
�

-

1 6'..L� Q.
PhDr. Marián Takáč
predno sta M sÚ

Uznesenie č. 244/2015

z 1 2. zasadnutia m estského zastupiteľstva v Z latých Mo ravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a pod programov
rozpočtovým o patrením č.21

Mes tské zastupiteľstvo v Zlatých Mo ravciach na svojom 1 2. zasa dnutí ko nanom dňa

1 7. 1 2.20 1 5
prer o k o va l o

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Záhradnícke s lužby m esta Z laté Moravce, m estský po dnik na rok 2015
b) náv rh na zm enu Rozpočtu M esta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov
a po dprog ramov rozpočtovým opatr ením č . 2 1
s c hva ľ uj e

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovat eľa pre príspevkov ú organizáciu Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, m estský po dnik na rok 201 5
b) zmenu Rozpočtu M esta Z laté Moravc e na rok 2015 vrátane progran 10v a po dprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2 1 v zmysle ustanov enia§ 1 4 o ds. 2 písm. a) Zák. č. 5 83/2004
Z. z. o rozpočtových p ravi dlách územnej samospráv y a o zmene a dopl není ni ektorých
zákonov v znení neskorš ích predpisov, ktorá tvorí prí lohu k uznes eniu
Rozpočet
narok2015
6 739 197€

Bežné príjmy

43 OOO€

Kapitálové prijmy
Finančné operácie prijmové

Príjmy spolu

Bežné výdavky

-

Bežné výdavky- rozpočt.org.
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu

82 126€

6 864 323€

Rozpočet
na rnlr 2015

4 741 281€

1 948 752€
68 290€

106OOO€

6 864 323€

20. zmena rozpočtu
na rnlr 2015

6 88 7 595€
59 OOO€

229 12 7€

7 1 75 722€

20. zmena rozpočtu
na rnlr 2015

4 852 528€
2 018 652€

Návrh na21. zmenu
ro.,..,nčtu narok 20 15

+15 828€

59 OOO€

0€

+15 828€

Návrh na 21 zmenu
rn?nnčtu na rok 2015

.

+15 828€

229 12 7€

71 75 722€

+15828€

0€

�

\MVDr. Marta Balážová

\' zástupca primátora m esta

Á

�</� 0 1G0
�/

l a.'-\� (°_

PhDr."°l"'l
Marián-Takáč
prednosta Ms Ú

7 191 550€

21. zmena rozpočtu
na rok 2015

0€

0€

V Zlatých Moravciach dňa 1 7 . 1 2.20 1 5

6 903 423€

0€

198 542€
106OOO€

21. zmena rozpočtu
na rok 2015

4 868 356€
2 018 652€
198 542€
106 OOO€

7191 550€

Uznesenie č. 245/2015
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17. 12.2015

Zveren ie hnuteľného m a jetku mesta do s právy Mestského strediska kultúry a športu
p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce.

Mestské zas tupite J>s tvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí ko nanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
prerokovalo

návrh na zverenie h nuteľného majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu p.o. , Námestie A . Hlinku č. 1, Zlaté Moravce
zveruj e

s úči nnos ťou od 01. 0 1. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o., N ámestie A . Hl inku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 4 2208033 nas ledovný hnuteľný
majeto k mesta:

Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach s :
obstarávacou cenou
94 100,00 E ur
z toho: vlas tné zdroje
dotácia Audiovizuálny fond

62 100,00 E ur
32 000,00 Eur

z toho: vlastné zdroje
dotác ia Audiovizuálny fond

3 882,40 E ur
2 000 , 60 Eur

o právkami k 31. 12. 2015

5 883,00 E ur

zostatkovou cenou k 31. 12. 2015

88 217,00 Eur

z toho: vlastné zdroje
dotácia Audiovizuál ny fond

5 8 217,60 Eur
2 9 999,40 Eur

V Zlatých Moravciach d ňa 1 7. 12. 20 15

MVDr. Marta Balážová
/

i

i

\

zástupca primátora mesta

m�-� Tak'V
PhDr. Marian
�

.

___,

ac

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 246/2015
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17.12.2015
Zverenie majetku mesta do s právy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Mestské zastupit eľstvo v Zlatých M oravciach na sv oj om 1 2. zasadnutí k onanom dňa
1 7. 1 2. 20 1 5
prero kova l o

návrh na zverenie maj etku m esta d o správy Technických služieb m esta Zlaté M oravce,
B ernolákova 5 9, Z laté M oravc e

z v e r uj e

do správy Technických služi eb m esta Zlaté M oravce, B ernolákova 5 9, Zlaté M oravce, IČO:
5 871 68, nasled ovný maj etok m esta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 0 1 . 0 1 . 201 6:
Trakt or k osiaci Starj et UJ 1 0 2- 24 P2 s :
obstarávac ou cenou 3 000,00 eur,
oprávkami k 31 . 1 2. 201 5 v o výške 378,00 eur
zostatkovou c enou k 31 . 1 2. 201 5 v o výške 2 6 22,00 eur
Traktor k osiaci Starj et UJ 1 0 2- 24 P2 24Hp s prísluš enstvom (radlica zhrňovacia 1 00 cm
STARJET, m etla zam etacia ZKK l l O STARJET, reťaze sneh ové 20- 1 0- 8 STARJET, záves
Acko na radlicu STARJET, záves predný univerzálny STARJET) s:
o bstarávacou cenou 4 998,00 eur,
op rávkami k 31 . 1 2. 201 5 v o výške 61 8,00 eur,
zostatkov ou c en ou k 31 . 1 2. 201 5 v o výške 4 380,00 eur.
V Zlatých M oravciach dňa 1 7. 1 2. 20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová
zás tupca primátora m esta
_....---,

1 -

P. tanan
PhDr. M
�
, Taká"c
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 247/2015

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 17. 12.20 1 5

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu ,
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým o patrením č. 4/2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa

1 7. 12.2015
prerokovalo
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.
Zlaté Moravce na rok 20 15 rozpočtovým opatrením č. 4/201 5
s c h vaľuje
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organ1zac1e
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá tvorí prílohu k
uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2 .2015

f/Jn, l;

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�c� ;:

Ph Dr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 248/2015
z 1 2 . zasadnutia m estského zastupit eľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2 .2 01 5

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce n a rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
prer o kov a l o

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzact e M estská n emocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc . Z laté Moravc e na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2 /201 5
schv a ľuje

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkov ej organ izácie
M estská nemoc nica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá
tvorí prí lohu k uznes eniu
b) zm enu Finanč ného rozpočtu príspevkovej organizácie M estská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc . Zlaté Moravc e na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 2 /20 1 5 , ktorá
tvorí prí lohu k uzneseniu
V Z latých Moravciach d ňa 1 7. 1 2 .2 0 1 5

(hvL;

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora m esta
�

\�á-Z

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 249/2015
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote s platnosti v príspevkovej
organizácií Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k'll
10.12.2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa

1 7. 1 2.20 1 5
prerokova l o

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku

1 0. 1 2.20 1 5
sc h va ľ uj e

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti z účtovníctva v príspevkovej
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vedené
voči dlžníkom nasledovne:
a)
Nemocnica s poliklinikou Nová Ba11a, n. o. vo výške 4.684,22 eur
Č
I O 3 1 90895 1 , Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa
Právna forma - nezisková organizácia
Správca konkurznej podstaty - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k .s.
dodávateľ krvi a krvných výrobkov
v konkurze
b) Daneco, s .r .o. vo výške 1 .925,32 eur
IČ O 36284734, Dlhá 1 1 0, 95 1 7 1 Sľažany
Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum zrušenia 3 1 . 1 O.2013
poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
zrušená
c) Európska zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 1 .284,64 eur
IČ O 35954 175, Pribinova 25, 8 1 1 09 Bratislava
Právna forma - akciová spoločnosť
povinné sociálne zabezpečenie
v likvidácií
-

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.2015

f''J?�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
---.

_./

\oitd.Q_

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 250/2015

z 1 2 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce na rok 2015 roz počtovým o patrením č. 1/2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2.zasadnutí MZ konanom dňa
I 7. 1 2.20 1 5
prerokova l o
Návrh n a zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce
na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 1/20 1 5
s chvaľuj e
zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce
na rok 20 1 5 rozpočtovým opatrením č. 1/20 1 5, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

--\E}}
PhDr. M� �ln Takáč
1

./

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 251/2015
z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 .zasadnutí MZ konanom dňa
1 7 . 1 2 .201 5
prerokov alo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 201 5 rozpočtovým opatrením
s c h va ľ uj e
a) zmenu Rozpočtu

nákladov,

výnosov

a

výsledku hospodárenia

príspevkovej

organ1zac1e

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 201 5, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté
Moravce, mestský podnik na rok 201 5 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

��;:

PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 252/2015
z 1 2 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici
v Zlatých Moravciach pod stavbami s poločnosti ALTIZ s.r.o., 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 1 2. zasadnutí konanom dňa
1 7. 12.20 1 5
prero k o v a l o
návrh na schválenie prenájmu ne1muteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
pozemku parcely KN registra „C" číslo 253611 o výmere 375 m2 nachádzajúcu sa pod
stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex na
Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 1 8 m2 z parcely KN
registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod jestvujúcimi schodmi na bočnej strane tej istej
budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 54 1 7 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 2537/ 1 na 2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV
,,štvorlístok")
)::o pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/ 1 6, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO:
46 7 1 1 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č . : 3 1 920/N, Oddiel: Sro z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 99 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 1 5 rokov od 0 1 .01 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno d) vo výške 398,52 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3 994) na Kalinčiakovej ul.
v Zlatých Moravciach.
schva ľ uj e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce pozemku parcely KN registra „C" číslo 2536/1 o výmere 3 75 m2 nachádzajúcu sa
pod stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex
na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 1 8 m2 z parcely KN
registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod j estvujúcimi schodmi na bočnej strane tej istej
budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 5 4 1 7 v celostí na
Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 2537/ 1 na 2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV
„Štvorlístok")
)> pre obchodnú spoločnosť: ALTIZ s.r.o„ zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/ 1 6, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO:
46 7 1 1 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 3 1 920/N, Oddiel: Sro z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 1 5 rokov od 0 1 . 0 1 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady
hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno d) vo výške 398,52 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- j edná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzaj ú pod
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul.
v Zlatých Moravciach.
u klad á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7 . 1 2 .20 1 5
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PhDr. Marián Takáč
prednosta Ms Ú

Uznesenie č. 253/2015
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa n a Ulici Bernolákovej
v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o m ajetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí konanom dľla
1 7 . 1 2.20 1 5
prerokova l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej náj omnej zmluvy na časť pozemku o výmere I O m2 z parcely KN registra
„E" číslo 560 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 1 5 678 m2 /na ktorom sa
nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce
na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
) . pre vlastníka: Bali Blakčori
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 3 8/ I 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 0 1 . 0 1 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.201 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2 0 1 1 Zásady
hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 1 52, 1 2 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach
s c h va ľ uj e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku v o vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z parcely KN
registra ,,E" číslo 560 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 1 5 678 m2 /na
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté
Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
>- pre vlastníka: Bali Blakčori,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 811 9 9 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na dobu 3 rokov od 0 1 . 0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.201 l v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno l) vo výške 1 52 , 1 2 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach

u k l ad á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 254/2015
z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7 . 1 2. 20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja MikJera, 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 1 2. zasadnutí konanom diía
1 7 . 1 2.20 1 5
prer o k o v a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 3 m2 z parcely KN registra
„E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na ktorom sa
nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce
na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v LV č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
>-- pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 0 1
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. 1 3811 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 5 rokov od 0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 12.2020 za nájomné v m1ysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v mení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 1 97,76 €/rok..
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých
Moravciach
schv aľuje
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 3 m2 z parcely KN
registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na ktorom
sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce
na Námestí Andreja H linku zapísanej v LV č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
> pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, 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. 1 38/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 5 rokov od 0 1 . 0 1 . 20 1 6 do 3 1 . 1 2.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno l) vo výške 1 97,76 €/rok„
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andrej a Hlinku v Zlatých
Moravciach

u k l ad á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

�y

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�-1
\9\Y\� �

_,,
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Uznesenie č. 255/2015

z 1 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatýc11 Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2. 201 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí konanom ctila
1 7 . 1 2.20 1 5
p r e r okova l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 1 ,2 m2 z parcely KN
registra „E" číslo 560 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 1 5 678 m2 /na
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté
Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 1 1 , 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 3 5 1 05 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č.
407-3543 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 3 rokov od O 1 .0 1 .20 1 6 do 3 1 . J 2.20 1 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6120 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 1 70,36 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach.
sch va ľ uj e
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nelmuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 1 ,2 m2 z parcely
KN registra „E" číslo 560 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 1 5 678 m2 /na
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté
Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
>:> pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 1 1 , 953 0 1 Zlaté
Moravce, IČO: 3 5 1 05 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č.
407-3543 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 3 rokov od 0 1 .01 .201 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 1 70,36 €/rok .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach.

u kladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 256/2015
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2 . 20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama Chalúpku
v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana Geiszlera,
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 2 . zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
p r erok o va l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 23 m2 parcely KN registra
„C" číslo 1 5 1 3, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, ktorý sa nachádza v k.ú.
Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce
� pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 1 1 , 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 35 1 05 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č.
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
1 3 811 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu 3 rokov od 0 1 .01 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno d) vo výške 709,80 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- prenajímaná časť pozemku na UL Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuz1vaná
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným
obkladom - guľatinou/
s c h va ľ uj e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 23 rn2 parcely KN
registra „C" číslo 1 5 1 3, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, ktorý sa nachádza
v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté
Moravce
� pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 1 1 , 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 3 5 1 05 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č.
407-3543 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 3 rokov od 0 1 .0 1 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno d) vo výške 709,80 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 1 23 m2, využívaná
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným
obkladom - guľatinou/

u k lad á
vedúcemu oddelenia pre správu maj etku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.201 5
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Uznesenie č. 257/2015
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 12.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej ulici
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA,
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 2 . zasadnutí konanom difa 1 7. 1 2 .
201 5
p r e rokov a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z parcely KN registra
„E" číslo 563 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 6 6 1 m2 zapísanej v LV č.
54 J 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve
žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ul.
� pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 23,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ
č. 407- 1 069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a
Nitra pod
č. 1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení
ods. 9 písm. c) zákona
neskorších predpisov
na dobu 5 rokov od O 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 4 1 0,68 €/rok..
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý j e pripojený na el. energiu a inžinierske
siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach
s c h va ľ uj e
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 2 7 m2 z parcely KN
registra „E" číslo 563 1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 661 m2 zapísanej
v L V č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza predajný stánok vo
vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ul.
> pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 23,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ
č. 407-1 069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
Nitra pod
č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení
ods. 9 písm. c) zákona
neskorších predpisov
na dobu 5 rokov od 0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 .07.201 1 v znení j eho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 4 1 0,68 €/rok . .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu a inžinierske
siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach

u k l ad á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 258/201 5
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k.
ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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 2. zasadnutí konanom dňa 1 7. 1 2 .
20 1 5
pr e r o k o v a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely KN
registra „E" číslo 1 6 1 , druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2,
z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté
Moravce
a prenájom celého pozemku v k . ú. Prilepy parcely KN registra „E" číslo 1 62, druh pozemku:
trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3 1 2 1 m2 zapísanej na L V č. 403 8 v celosti na mesto
Zlaté Moravce
spolu 72 1 8 m2 - evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 72 1 8 m2
spolu O, 72 1 8 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných
ovocných plodín
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 1 29, 953 05 Čierne Kľačany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 811 99 l Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
- na dobu 1 0 rokov od O 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.2025
- za nájomné 1 20,- € / ha / rok
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov)
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom
sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním,
sch v a ľ uje
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely
KN registra „E" číslo 1 6 1 , druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2,
z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté
Moravce
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 1 62, druh pozemku:
trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3 1 2 1 m2 zapísanej na L V č. 403 8 v celosti na mesto
Zlaté Moravce
spolu 72 1 8 m2 - evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 72 1 8 m2
spolu O, 72 1 8 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných
ovocných plodín
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 1 29, 953 05 Čierne K ľačany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
- na dobu 1 0 rokov od 0 1 .0 1 .201 6 do 3 1 . 1 2.2025
- za nájomné 1 20,- € / ha / rok
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov)
=

=

využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom
sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním,
u k ladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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Uznesenie č. 259/2015
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7 . 12.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k.
ú. Prílepy pre samostatne hospodáriacebo roľníka Ing. Milana Horného, z dôvodu
bodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12 . zasadnutí konanom dňa 17 . 12.
2015
prer o k o v a l o
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzaj ú v k. ú. Prílepy a sú
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely:
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 1 40, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na LV č. 4038
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 1 4 1 , druh pozemku: trvalé trávne porasty
o
celkovej výmere 822 m2, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č. 4038
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 1 44/1 , druh pozemku: trvalé trávne
porasty
o celkovej výmere 839 m2, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na LV č. 4038
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 1 6611 , druh pozemku: orná pôda o celkovej
výmere 1 0 9 1 3 m2 zapísaný na LV č. 403 8
• celý pozemok parcelu KN registra ,,E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o celkovej
výmere 8725 m2 zapísaný na LV č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce,
spolu 2 0661 m2 - evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 1 9 63 8 m2 a trvalé
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ba, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na pestovanie
plodín
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne
Kľačany 1 55, IČO: 3 1 838 1 46 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- na dobu I O rokov od 0 1 .01 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.2025
- za nájomné 70,- €/ ha I rok.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov využíva na poľnohospodárske
účely po zániku Školského maj etku, ktorý ich obhospodaroval pôvodne,
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností.
s c hvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzaj ú v k. ú. Prilepy a sú
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely:
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na LV č. 4038
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 1 4 1 , druh pozemku: trvalé trávne porasty
o
celkovej výmere 822 m2, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č. 4038
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 1 44/ 1 , druh pozemku: trvalé trávne
porasty
o celkovej výmere 839 m2, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 1112 zapísaný na L V č. 4038

• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 1 6611 , druh pozemku: orná pôda o celkovej
výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 403 8
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o celkovej
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce,
spolu 2 0661 m2 - evidované podľa pozemkovej knil1y ako orná pôda: 1 9 638 m2 a trvalé
trávne porasty: 1 023 m2 spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na pestovanie
plodín
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne
Kľačany 1 55, IČO: 3 1 838 1 46 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- na dobu 1 0 rokov od O 1 . O 1 .201 6 do 3 1 . 12.2025
- za nájomné 70,- €/ ha / rok.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov využíva na poľnohospodárske
účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval pôvodne,
- za užívané pozemky vo vlastnictve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností.
u k l ad á
vedúcemu oddelenia pre správu maj etku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
=

V Zlatých Moravciach d11a 1 7. 1 2.20 1 5
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Uznesenie č. 260/2015
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7 . 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika,
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov a preložky
verejného osvetlenia")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa
1 7 .1 2.20 1 5
prerok o v a l o
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so
sídlom Robotnícka 6, 974 0 1 Banská Bystrica, IČO: 47489 1 03 , a medzi Mestom Zlaté
Moravce so sídlom ul. 1 . mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 4 1 /A, 83 1 04 Bratislava, IČO:
35 790 1 64 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3 3 1 311 8402/2 0 1 5 v súvislosti
s vybudovaním dopravného napojenia na cestu II/5 1 1 (Továrenská ulica v Meste Zlaté
Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného
osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv a
povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti prevodcu
(doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností prevodcu
uvedených v článku IV. Náj omnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) v zmysle ustanovení
uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 3 3 1 3/1 8402/2 0 1 5 a na základe zmeny stavebníka
stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na
Kaufland Slovenská republika, v.o.s ..
schva ľ uj e
Zmluvu o prevode práv a povi1mostí medzi QUEEN INVESTMENT Z M s.r.o. so sídlom
Robotnícka 6, 974 0 1 Banská Bystrica, IČO: 4748 9 1 03, a medzi Mestom Zlaté Moravce so
sídlom ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland Slovenská
republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 4 1 /A, 83 1 04 Bratislava, IČO: 3 5 790 1 64 na
základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3 3 1 3/ 1 8402/201 5 v súvislosti s vybudovaním
dopravného napojenia na cestu II/5 1 1 (Továrenská ulica v Meste Zlaté Moravce),
vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného osvetlenia k stavbe
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv a povinností budú
prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti prevodcu (doterajšieho
nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností prevodcu uvedených
v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) v zmysle uzatvorenej Zmluvy
o prenájme pozemku č . 33 1 3/ 1 8402/20 1 5 a na základe zmeny stavebníka stavby
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland
Slovenská republika, v.o.s . .

splno m o c ň uj e
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a povinností
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv
a povinností.

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2 .20 1 5
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Uznesenie č. 261/201 5
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh n a schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika,
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2. 20 1 5
prerokovalo
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so
sídlom Robotnícka 6, 974 0 1 Banská Bystrica, IČO: 4748 9 1 03, a medzi Mestom Zlaté
Moravce so sídlom ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 4 1 /A, 83 1 04 Bratislava, IČO:
35 790 1 64 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM2244/ 1 8380/201 5 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90
a kanalizačnej prípojky D250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností
z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT Z M s.r.o. na nového
budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland S lovenská republika, v.o.s. z dôvodu
uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/ 1 8380/201 5
a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland S lovenská republika, v.o.s . .
s c h v aľuj e
Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT Z M s.r.o. so sídlom
Robotnícka 6, 974 0 1 Banská Bystrica, IČO: 4748 9 1 03, a medzi Mestom Zlaté Moravce so
sídlom ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland Slovenská
republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 4 1 /A, 83 1 04 Bratislava, IČO: 35 790 1 64 na
základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-224411 83 80/201 5
v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 a kanalizačnej prípojky D250
k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou Zmluvou o prevode práv a
povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho oprávneného
z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho oprávneného
z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/ 1 8380/2 0 1 5 a na základe zmeny
stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.
na Kaufland S lovenská republika, v.o.s.
spl nomoc ň uj e
zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a povinností
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv
a povinností.
V Zlatých Moravciach dňa 1 7 . 12 . 20 )5,
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MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�,
) ./
l-ctU<te..,,

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 262/2015
z 1 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 12. 20 1 5

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté Moravce
pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce,
ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí konanom dňa
1 7 . 1 2.20 1 5
prer o k o val o
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením
kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267/3 o výmere 97 m2
druh pozemku záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného v katastrálnom
území Zlaté Moravce v LV číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana
a manželky Dany Kobesovej,
Kobesa,
obaja bytom Hviezdoslavova 1 748/10, 953 01 Zlaté Moravce, podľa §
9a ods. 8 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
za kúpnopredajnú cenu 2 5,-€/m2, t.j. za sumu 1 .2 1 2,50 €.
s c hva ľ uj e
prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy na
pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267/3 o výmere 97 m2 druh pozemku záhrady
v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného v katastrálnom území Zlaté Moravce
v LV číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Kobesa,
a manželky Dany Kobesovej ,
obaja bytom Hviezdoslavova 1 74811 0, 953 0 1 Zlaté Moravce, podľa § 9 a ods. 8 písm. c)
zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu
majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, za
kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2, t.j . za sumu 1 .2 1 2,50 €.
u k l ad á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

MVDr.

:k?.�alážová

zástupca primátora mesta
\A O ,
anán
�
�
'· ' Takáč

PhDr.

Q...

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 263/2015
z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2 . 20 1 5

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi
Staroveckými zámennou zmluvou 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 1 2. zasadnutí konanom dňa
1 7 . 1 2.20 1 5
p r e ro k o v a l o
návrh na schválenie zámeru prevodu nelmuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3811 99 1 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
MUDs. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 953 0 1
Zlaté Moravce sú v k . ú . Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 601 4 podielovými
spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1 5 1 4, druh pozemku
záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 1 25 m2. Jedná
sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku mesta Zlaté Moravce.
Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu.
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa
mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod
trhoviskom.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5 4 1 7 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5 6 1 6 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre
ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 1 00 m2 podľa
vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých na
Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku odpredaného pánovi Richardovi
Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať trvalú stavbu z dôvodu existencie
telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je to uvedené v projekte k schválenému
územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: „Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č.
1 653/201 4/002-lng.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu
uvedeného projektu.
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2,
pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov.
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5 6 1 6
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí.
s c h v aľuj e
zámeru prevodu nelmuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu prevodu
zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 1 3 811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 953 0 1
Zlaté Moravce sú v k . ú . Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 60 1 4 podielovými
spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1 5 1 4, druh pozemku
záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 1 2 5 m2. Jedná
sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku mesta Zlaté Moravce.
Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu.

Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa
mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod
trhoviskom.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 54 1 7 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5 6 1 6 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre
ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 1 00 m2 podľa
vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých na
Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku odpredaného pánovi Richardovi
Havettovi . Na uvedenom pozemku nie je možné stavať trvalú stavbu z dôvodu existencie
telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je to uvedené v projekte k schválenému
územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: „Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č.
1 653/2 0 1 4/002-Ing.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu
uvedeného projektu.
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/rn2,
pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieiianých pozemkov.
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5 6 1 6
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý daj ú vyhotoviť manželia Staroveckí.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 99 l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennou
zmluvou je:
- mesto získa v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude jediný vlastník pozemkov pod
trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku
- manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre projekt
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica"
ukladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru.
,

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

MVDr. �alážová
zástupca primátora mesta

{d, 1 ;,

PhDr. l\tá"'r'iá n Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 264/201 5

z I 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 12.20 1 5

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce - pozemku v k.
ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, pre
Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) platného VZN č. 6/201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí konanom dňa I 7. 1 2.
20 1 5
prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom
Štefánikova 5, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 3401 5469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce
parcely registra „E" číslo 1 85 3 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v LV
č. 6 1 1 9 pre kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1 . máj a 2, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2, t.j . za sumu 528,-€
s c hvaľ uje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom Štefänikova 5, 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 3401 5469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1 853
o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v L V č. 6 1 1 9 pre kupujúceho Mesto
Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, za
kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2, t.j. za sumu 5 28,-€
u kladá
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V

Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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MVDr. M
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prednosta MsÚ

Uznesenie č. 265/201 5
z 1 2 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., Námestie
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce.

A.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí konanom dňa
1 7. 12.20 1 5
p r e r o k o v al o
návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1 , Zlaté Moravce
z v eru.f e
s účinnosťou od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1 , Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný majetok
mesta:
a) budovy vedené na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce
Pare.

Popis

číslo

1 706/1

Mes. kult. srredisko

1 706/2

Garáž

4461

BUDOV A (KD Chyzerovce)

Súpisné
číslo

435

Obstarávacia

Oprávky

Zost. cena

cena

k 3 1 . 1 2. 2 0 1 5

k 3 1 . 12.2015

2 5 5 680,29

1 98 23 9,74

57 440,55

2398

5 560,01

4 466,24

1 093,77

1 79

59 983,37

2 9 5 1 2,76

30 470,6 1

1 564/1

Amfiteáter - šatne a pódium

2907

66 273,23

8 839,00

57 434,23

1 564/2

Amfiteáter - premietacia kabína

29 1 1

9 202,20

1 23 1 ,00

7 97 1 .20

1 5 46/ 1 1

Amfiteáter - sociálne zariadenie

2912

3 291,91

44 1 ,00

2 850,91

242 729,74

1 57 261 ,27

399 991,01

Spolu

b) budovy vedené na LV č. 4261 v k. ú. Zlaté Moravce
Pare.

Popis

číslo

Súpisné

Obstarávacia

Oprávky

Zost. cena

číslo

cena

k 3 1 . 12.2015

k 3 1 . 1 2.2015

3407/3

Garáž

2226

7 808,27

4 798,49

3 009,78

3407/4

Šatne

2227

3 1 460,20

1 8 536,60

1 2 923,60

3407/5

Telocvičiía

3 1 34

1 8 1 7 7 1 ,66

1 06 509,08

75 262,58

3407/6

Sociálne priestory

3 1 35

1 3 072,30

7 702, 1 3

5 3 70, 1 7

3407/8

Vodohosp. stavba

3 1 36

4 665,07

2 869,61

1 795,46

3407/9

Hlavná tribúna

77 852,39

45 858,2 1

3 1 994, 1 8

650,01

406,25

40

3407/J 5

Vodohosp. stavba

2229

1 056,26

3407/ 1 8

Garáže

2228

2 6 373,30

Spolu

344 059,45

1 6 1 95,70
203 1 1 9,83

1 0 1 77,60
1 40 939,62

c) stavby
Pare.

Popis

číslo

Súpisné

Obstarávacia

číslo

cena

Oprávky

Zost. cena

k 3 1 . 12.2015

k 3 1 . 1 2.2015

8 277,57

5 083,37

3 1 94,20

59,78

36,96

22,82

Vonkajšie úpravy

39 1 60,82

23 072,47

1 6 088,35

3407/ 1 0

Bazén veľký

20 266,88

1 2 448,45

7 8 1 8,43

3407/ 1 3

Bazén malý

2 1 1 8,93

1 3 0 1 ,43

8 1 7,50

Ploty

Studne

3407/ 1 7

Futbalové ihrisko hlavné

1 0 1 03,93

5 956,52

4 147,41

3407/ 1 6

Futbalové ihrisko pomocné

1 0 809,30

6 370,83

4 438,47

1 9 1 78,66

3 037,00

1 6 1 4 1 ,66

870, 1 4

140,00

730, 1 4

8 6 6 1 ,78

1 376,00

7 285,78

Plot z betónových panelov -

1 564/3

amfiteáter

1 564/3

Lavičky na sedenie - amfiteáter

1 5 64/3

Prípojky

-

amfiteáter

J

58 823,03

1 1 9 507,79

Spolu

863 558,25

Celkom budovy, stavby

504 672,60

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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60 684,76

358 885,65

Uznesenie č. 266/2 0 1 5
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zmluvy
medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym samosprávnym krajom
- Ponitrianske múzeum v Nitre, z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí konanom dňa
1 7 . 1 2.201 5
p r e rokov a lo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce zvereného do
správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mestským
strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou riaditeľkou,
Nám. A.Hlinku č. l , 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom Nitrianskym
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným Mgr. Antonom Števkom
- riaditeľom múzea, Štefánikova t1ieda 1 , 949 0 1 Nitra, IČO: 36 1 02 652 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom nájmu je prenájom časti nebytového priestoru o ploche
280,0 m2, v budove so súpisným číslom 43 5, postavenej na parcele registra „C" číslo 1 706/l
v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom
prenájmu nebytových priestorov je zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté
Moravce. Navrhovaná doba prenájmu je na dobu určitú od 0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 7, za
nájomné 1 ,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.
6120 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl . 9 ods. 1 , písm. g) v znení
neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby spojené
s obvyklým užívaním.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj mesta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov.
s c hvaľuj e
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi
prenaj ímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou
- poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1 , 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 42208033
a nájomcom Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným
Mgr. Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefänikova trieda 1 , 949 0 1 Nitra, IČO:
36 1 02 652 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. Predmetom nájmu je prenájom
časti nebytového priestoru o ploche 280,0 m2, v budove so súpisným číslom 435, postavenej
na parcele registra „C" číslo 1 706/l v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu nebytových priestorov je zotrvanie múzea a
Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté Moravce. Prenájom sa schvaľuje na dobu určitú od
0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2 . 20 1 7, za nájomné 1 ,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Zlaté Moravce č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9
ods. 1 , písm. g) v znení neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady
za služby spojené s obvyklým užívaním.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa 1e:

využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj mesta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov.
u kladá
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o.
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5

(/J!Áj

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

\é.\i_c\�
PhDr. Ma-rian Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 267/2015
z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a
zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu
p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. z dôvodu bodného 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 2 . zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
preroko valo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenaj ímateľom
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1 , 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom
Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. zastúpeným Viliamom Ondrejkom
prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 34074040.
Predmetom návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce, nachádzaj úceho sa v areáli mestského štadióna sú:
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej výmere
66 m2 ktoré sa nachádzaj ú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so súpisným číslom
''
40 na pozemku parcely KN reg. „ C , č. parcely 3407/9 o výmere 73 8 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 426 1 ,
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 5 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN reg. „C", č.
parcely 3407/4 o výmere 376 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 426 1 ,
c ) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č . parcely 34071 1 7 o výmere 1 4 553 m2, druh
pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN reg. „C", č.
parcely 3407/ 1 6 o výmere 6 598 m2, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko
malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 426 1 ,
d) stavby - Telocvičňa T-1 8 so súpisným číslom 3 1 34 na pozemku parcely K N reg. „C'', č.
parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a budova
Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3 1 35 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely
3407/6 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - vedené OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 426 1 , ďalej len „predmet
nájmu ".
Návrh schválenia prenájmu predmetu nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu určitú od 0 1 .0 1 .20 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za náj omné 1 ,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri
nasledovnom užívaní predmetu nájmu náj omcom :
nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c)
pondelok až piatok od 1 5 . 00 hod. do 17 . 00 hod.
sobota
od 09. 00 hod. do 14. 00 hod.
,

stavby uvedené pod písmenom d)
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.3 0 hod. do 1 7 . 00 hod.
sobota
od 09. 00 hod. do 14.00 bod.
/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu
nájmu/
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
Občianske zdrnženie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 O 1 Zlaté
Moravce, IČO: 34 074 040 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 podpore.
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Náj omnej zmluvy medzi
prenaj ímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou
- poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1 , 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 42208033
a nájomcom Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vi On, o.z. zastúpeným Viliamom
Ondrejkom prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 34074040.
Predmetom schváleného prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú:
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej výmere
66 m2 , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so súpisným číslom
40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 426 1 ,
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2, ktoré sa nachádzaj ú v budove
pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN reg. „C", č.
parcely 3407/4 o výmere 376 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 426 1 ,
c ) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č . parcely 3407/ 1 7 o výmere 1 4 553 m2, druh
pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN reg. „C", č.
parcely 340711 6 o výmere 6 598 m2, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko
malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce
na LV č. 426 1 ,
d) stavby - Telocvičňa T-1 8 s o súpisným číslom 3 1 34 n a pozemku parcely KN reg. „C", č.
parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a budova
Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3 1 35 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely
3407/6 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - vedené OU Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 426 1 , ďalej len „predmet
nájmu''.
Prenájom predmetu nájmu sa schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu určitú od 0 1 .0 1 .2 0 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 8 za nájomné 1 ,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/20 1 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom :
nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c)
pondelok až piatok od 1 5. 00 hod. do 1 7. 00 hod.
sobota
od 09.00 hod. do 1 4. 00 bod.

stavby uvedené pod písmenom d)
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 1 7. 00 hod.
sobota
od 09. 00 hod. do 1 4. 00 hod.
/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu
nájmu/
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 0 1 Zlaté
Moravce, IČO: 34 074 040 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 tdesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce
má záujem najej podpore.
u klad á
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o.
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 12.20 1 5
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Uznesenie č. 268/2 0 1 5

z 1 2 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dl1a 1 7. 1 2.20 1 5

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTAV,
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 1 7685541
(nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy o postúpení práv, prevzatí
záväzkov a povinností z 10. 04. 201 2)(IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa)

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2. zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2.201 s
prerok o valo
uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1 .
mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický VO DO STAV,
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 1 7685541 ,
predmetom ktorej j e prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom „S0-02
Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0- 1 1 Verejné osvetlenie" ktoré boli
vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce - I. etapa" za kúpnu cenu
celkovo vo výške 1 ,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce ako kupujúceho.
s c h v a ľ uj e
uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom U L 1 .
mája č . 2 , 953 0 1 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTAV,
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 1 768554 1 ,
predmetom ktorej j e prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom „S0-02
Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0- 1 1 Verejné osvetlenie" ktoré boli
vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce - I. etapa" za kúpnu cenu
celkovo vo výške 1 ,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce ako kupujúceho.

V Zlatých Moravciach dňa 1 7. 1 2.20 1 5
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zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ
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Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce

Zástup ca primátora mesta Zlaté Moravce MVDr. Marta Balážová využíva právo podľa § 1 3
ods. 6 zákona č . 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a nepodpisuje Uznesenie č.
Moravciach konaného dňa

269/20 1 5 z 1 2 . zasadnutia
1 7. 1 2. 2 0 1 5 , čím

Mestského zastupiteľstva v Zlatých

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
č. 269/2015 z 1 2 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 12. 2015
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach:
preroko 1 alo

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoj a Mesta Zlaté Moravce na roky

20 1 5-

2025
schválilo

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky

2025, ktorá tvorí

20 1 5-

prílohu tohto uznesenia

a to z dôvodu. že

sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu,

a to na základe

nasledovného.
Predmetným

uznesením

Mestské

zastupiteľstvo

v Zlatých

Moravciach

schválilo

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky

2025,

ktorá tvorí

prílohu

tohto

uznesenia.

Prílohu aktualizácie

a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky

2 0 1 5-2025

Plánu

2015-

hospodárskeho

tvoria body, ktoré je pred ich

schválením Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach potrebné posúdiť príslušným
orgánom v konaní p odľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválením
aktualizácie pred dodržaním zákonného postupu posúdenia tohto strategického dokumentu by
schválená aktual izácia bola v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodla tak, že
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem.
V Zlatých Moravciach dňa 23.

1 2 . 20 1 5

�

MVDr. Marta Balážová
zástup ca primátora mesta

Tel.:

Fax:

+421 37 69 239 0 1

Bankové spojenie:

+421 3 7 69 239 45

Prima banka: 2260010001 /5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001

E-mail: sekr�tariatŕr/izlate111orav1;_<;>_,_@

VÚB: 33422162/0200. IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČO: 00308676
DIČ':2021058787

Uznesenie č. 269/2015

z 1 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 1 7. 1 2.20 1 5
Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce n a roky

201 5-2025

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 2 . zasadnutí konanom dňa
1 7. 1 2.20 1 5
prerokovalo
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 20 1 52025
s c h v a ľ uj e
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 20 1 52025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 1 7 . 1 2.20 1 5

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

PhDr. Marián Takáč
prednosta Msú

