Uznesenie č. 270/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 271/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 272/2016

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

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

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

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

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

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

Upozornenie

prokurátora

vo

veci

nedostatkov

v postupe

a opatrení

zástupkyne

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 275/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 276/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 277/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 278/2016

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016

�
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

1dd1i.e

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 279/2016

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

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

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

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 281/2016

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

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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Uznesenie č. 282/2016

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

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

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

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 283/2016

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

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

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

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 284/2016

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

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

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2016
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 285/2016

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

o zmene

sekretára

komisie

sociálnej,

zdravotnej

a bytovej

a zmenu

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.20 16
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prednosta MsÚ

Uznesenie č. 286/2016

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

na

vypracovanie

nového

Rokovacieho poriadku

Mestského

zastupiteľstva

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

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

V Zlatých Moravciach, dňa 17.02.2016
MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

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

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

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

V Zlatých Moravciach dňa 24.02.2016
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Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

IČ:O: 00308676
DIČ::2021058787

Uznesenie č. 287/2016

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

Ďuráčeka

za člena komisie

dopravy a správy miestnych komunikácií z radov odborníkov

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.20 16
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MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 288/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 14. zasadnutí MZ konanom
dňa 03.03.2016
V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 289/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Mareka Holuba a p. poslanca PaedDr. Dušana
Husára
V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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Uznesenie č. 290/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú
za členov: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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Uznesenie č. 29112016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

program zasadnutia 14. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 14. MZ s nasledujúcimi zmenami:
- Návrh p. poslanca Mgr. Romana Širu na zaradenie bodu programu : „Návrh na
vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a návrh nového Rokovacieho poriadku Výboru
mestských častí " za bod č. 1O pôvodného programu
Návrh p. poslankyne JUDr. Alžbety Esterkovej na zaradenie
bodu programu :
„Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a
podprogramov" za bod č. 28 pôvodného programu
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu programu :
„Návrh na odvolanie člena komisie finančnej Evy Dubajovej z radov odborníkov a
menovanie Ing. Jána Štrbu za člena komisie finančnej z radov odborníkov" za bod
navrhnutý p. poslankynou JUDr. Alžbetou Esterkovou
Návrh zástupkyne primátora mesta MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu
programu : „Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Kvalita životného prostredia"
za bod navrhnutý p.
poslankynou PaedDr. Klaudiou Ivanovičovou

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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Uznesenie č. 292/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na schválenie Statútu mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh na schválenie Štatútu mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Štatút mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 03.03.2016

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

PaedDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 293/2015
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských
častí
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03. 03.2016
prerokovalo

Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach a vypracovanie nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a návrh Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí
ukladá

predložiť do mestského zastupiteľstva konaného dňa 12. 05. 2016
a) návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
b) návrh nového Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach
c) návrh nového Rokovacieho poriadku Výboru mestských častí

V Zlatých Moravciach, dňa 03.03.2016

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
,...--;
.

_,.--

�· �-G
· T ak'"
PhD r. Marian
ac
..._

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 294/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 a na
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.2
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2

sc hvaľuje

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organ1zacm Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 v celkovej
výške 46.000 eur na bežné výdavky s účelovým určením na úhradu záväzkov po lehote
splatnosti v zmysle predloženého návrhu
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a 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

1
Bežné príjmy

Rozpočet

na ľok 2016

f-

Návrh na 2 mienu
roznočtu

na

rok 2011'

2 zmena rozpočtu
na rok 2016

6 848 008€

+46 OOO€

0€

0€

0€

0€

88 880€

169 117€

0€

169 117€

912 005 €

7 017 125 €

Kapitálové príjmy
Príjmy spolu

1

·

6 823 125 €

Finančné operácie príjmo é
I"'"

1. zmena rozpočtu
na rok 2<>16

6

Rozpočet

narnk2016

1 zmena rozpuct;u
Il" rok 1016

6 894 008€

+46 000€
2. zmenu
roznočtu na rok 2016
Návrh

•

na

7 063

125

€

2. zmena rozpočtu
na rok 2016

Bežné výdavky

4 884 125 €

4 894 933€

Bežné výdavky - rozpočt.org.

l 818 OOO€

l 911 026€

0€

l 911 026€

75 880€

77 166€

0€

77 166€

Käpitálo�é výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky �polu

124 OOO€

6 902 005 €

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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4 940 933€

124 OOO€
7

053 1�5 €

Uznesenie č. 295/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov a na zmenu Rozpočtu v
rozpočtových organizáciách mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03. 03.2016
prerokovalo

a) návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov a na zmenu Rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta
schvaľuje

a) prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
účelových normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štátnej správy
na rok 2016 v príjmovej časti bežného rozpočtu zvýšením položky 312 Transfery zo ŠR vo
výške 134.281 eur
c) zmenu Rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štátnej
správy na rok 2016 v rozpočtových organizáciách mesta vo výdavkovej časti na úrovni
kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nasledovne:
Základná škola Robotnícka- mzdy
+ 20.61O eur
Základná škola Robotnícka - odvody
+ 7.204 eur
Základná škola Robotnícka- tovary a služby + 5.680 eur
Základná škola Pribinova - mzdy
Základná škola Pribinova - odvody
Základná škola Pribinova - tovary a služby

- 5.190 eur
- 1.815 eur
+54.945 eur

Základná škola Mojmírova - mzdy
Základná škola Mojmírova - odvody
Základná škola Mojmírova - tovary a služby

-

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

2.481 eur
868 eur
+ 56.196 eur
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Uznesenie č. 296/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 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 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2015 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
uzná ša

sa

na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 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 znení Dodatku č. 1

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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Uznesenie č. 297/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.3
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3
schvaľuje

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
Rozpočet
10k 2016

na

Bežné príjmy

Návrh na 3 zmenu
rozoečtu na rok 2016

3 zmena ťo,.;počtu
na rok io16

+24 560 €

0€

+4 280€

4 280€

88 880€

169 117€

0€

169 117€

912 005€

7 063 125 €

6

--··

rozpottu

rok 2016

6 894 008€

Kapitálové príjmy

�--

na

0€

Finančné operácie príjmové

Príjmy spolu

zmena

6 823 125 €
-

1-----'-

�

Rozpočet
na .tok 2016

2. 7,JTJena ro.lpočtu
na rok 2016

6 918 568€

7 091 9ó5 €

+28 840 €
Návrh na 3 7menu
očtu na rok 2016
:
rom

3. zmena ro,lpočtu
,na rok.2016

Bežné výdavky

4 884 125 €

4 940 933€

Bežné výdavky - rozpočt.org.

1 8 18 OOO€

1 911 026€

+11 700€

1 922 726€

75 880€

77 166€

+16 380€

93 546 €
124 OOO€

<---·--

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu

+ 760€

124 OOO€

124 OOO€

0€

6 902 005 E

7 053 125 €

+28 840€

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�

MVDr. Marta Halážová
zástupca primátora mesta
,.......-..

,

'

/

\::;l'()..C2'.._,
,

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

4 94 1 693€

7 081

965 €

Uznesenie č. 298/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2015 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2015 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
berie na vedomie

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2015 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením v zmysle vnútorného predpisu č. 001/2012 o postupe a zaraďovaní
prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2012, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu
Rozpočet
na

2'.!

rnk 2015

Návrh na 23. zmenu
roLnodu na rok 2015

zmena rozpočtu
m1rok 2015

23. zmena rnzpočtu
mq:ok 20Hi

6 739 197€

6 903 423€

+89 382€

Kapitálové príjmy

43 OOO€

59 OOO€

+31 334€

90 334€

Finančné operác ie príjmové

82 126€

229 127€

0€

229 127€

323 €

7191550€

d20 716€

Bežné príjmy

Prijmy spolu

·--

>-- ---�
>--

Bežné výdavky
Bežné výdavky - rozpočt.org.

1

6 864

Rozpočet
.naroR2015

22.

rozpočtu
na vok 2015

zmen

'

7 312 266 e

1

Návrh na 23 zm�nu
rozoočtu na rnk2015

23 zmena rozpočtu
na rok 2015

4 741 281€

4 868 356 €

+27 757€

1 948 752€

2 018 652 €

+61 625 €

2 080 277 €

68 290€

198 542 €

+31 334€

229 876€

Kapitálové výdavky

106 OOO€

Finančné operácie výdavkové

Výd1w ky spolu

'

6 992 805 €

6 864

323

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
/
/
:
1

€

106 OOO€

0€

7 191 550€

.:..120 716 €

4 896 113€

106 OOO€

1

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�,_
,�
�CJ„C:..,

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

7 312 266 €

Uznesenie č. 299/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
In formácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
berie

na vedomie

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením v zmysle vnútorného predpisu č. 001/2012 o postupe a zaraďovaní
prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2012, ktorá tvorí prílohu
k uzneseniu
RozpQčet na rok 2016

Návrh na 1.
roznočtu

6 823 125 €

Bežné príjmy

Príjmy spolu

··-

,___ .

1.

zmenu

mk 2016

+24 883€

zmena
na rok

roz,poctu
2016

6 848 008€

0€

0€

0€

88 880€

+80 237€

169 117€

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

na

6 912005€
Rozpočet na rCJk 2016

·"105 1 0€

7017125€

N\Th na 1. zmenu

l zmena rozpočtu
na rok20J6

roznočtu na rok 2016

-

Bežné výdavky

4 884 125 €

+10 808€

Bežné výdavky- rozpočt.org.

1 8 18 OOO€

+93 026 €

1 911 026€

75 880€

+ 1 286€

77 166€

124 OOO€

0€

124 OOO€

6 902 005 t:

+105 120€

7007125€

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

V}J'hwky spotu

'---.-----.-·-

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
/

4 894 933€

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
�.

l.�-<i�

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 300/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
prerokovalo

návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
Bernolákova 59, Zlaté Moravce
zveruje

do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO:
587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 04. 2016:
Verejné osvetlenie IVB „Mlynský potok" I. etapa s:
obstarávacou cenou 43 316,76 eur
oprávkami k 31. 03. 2016 vo výške 362,00 eur
zostatkovou cenou k 31. 03. 2016 vo výške 42 954,76 eur

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

��

MVDr. Marta B lážová
zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 301/2016
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organ1zac1e Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
sc hvaľuje

zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré tvorí prílohu k
uznesemu
V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
I
'

���

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 302/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
p. o. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.
Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
schvaľuje

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�f

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

��.:�

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 303/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03. 03.2016
prerokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
na rok 2016
sc hvaľuje

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organ1zac1e Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2016, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 304/2016
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na založenie majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh na založenie majetku mesta a to konkrétne mestského bytu v bytovom dome súpisné
číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2 , druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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, v prospech Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa,
Vložka č. 148/L, IČO: 31 575 951, DIČ: 2020372541, IČ DPH: SK202037254
schva ťuje

založenie majetku mesta a to konkrétne mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027
na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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, v prospech Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
O 1O 11 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka č.
148/L, IČO: 31 575 951, DIČ: 2020372541, IČ DPH: SK202037254
spl nomocňuje

zástupcu primátora mesta k podpísaniu záložných zmlúv a návrhu na vklad záložných zmlúv
do katastra nehnuteľností.

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
.--.,,
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 305/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Staroveckými
zámennou zmluvou 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 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016

prerokovalo
návrh na schválenie 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 nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce odpredáva v celosti v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo 5417
časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre
ostatné plochy - podľa Geometrického plánu číslo 138/2015 vyhotoveného GOK Martin Švec
dňa 04.01.2016, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
Staroveckých na Hviezdoslavovej ulici. 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. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú
získať manželia Staroveckí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť
pozemku na realizáciu uvedeného projektu.
Manželia Staroveckí zaplatia Mestu Zlaté Moravce kúpnopredajnú cenu 98 m2 x 30,-€/m2

=

2940,- €.
MUDr. Vladimír Starovecký

a manželka Verona

Starovecká

-

�

odpredávajú v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo
6014 spoluvlastnícky podiel 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1514, druh
pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 125
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 zaplatí manželom Staroveckým kúpnopredajnú cenu 125 m2 x 30,- €/m2
=

3750,-€.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia prevodu pozemkov podľa§ 9a, ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 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"

schvaľuje
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod 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 nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce odpredáva v celosti v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo 5417
časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre
ostatné plochy - podľa Geometrického plánu číslo 138/2015 vyhotoveného GOK Martin Švec
dňa 04.01.2016, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
12.01.2016, sa jedná o novovytvorenú parcelu KN registra „C'' číslo 1918/18 o výmere 98 m2,
druh pozemku ostatné plochy. Ide o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých
na Hviezdoslavovej ulici. 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. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú
získať manželia Staroveckí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť
pozemku na realizáciu uvedeného projektu.
Manželia Staroveckí zaplatia Mestu Zlaté Moravce kúpnopredajnú cenu 98 m2 x 30,-€/m2

=

2940,- €.
MUDr. Vladimír Starovecký

a manželka Verona

Starovecká

_1

2097175, 95J Ul L..late Moravce odpredávajú v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo
6014 spoluvlastnícky podiel 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1514, druh
pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 125
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 zaplatí manželom Staroveckým kúpnopredajnú cenu 125 m2 x 30,- €/m2
=

3750,-€.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 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 pripraviť návrh zámennej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
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MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 306/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici
v Zlatých Moravciach na podnikateľské účely a pod predajným stánkom pre Ing. Ivana
Rubaninského, 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 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
pozemku
o výmere 972 m2 / pozemok na podnikateľské účely 957,00 m2 a pozemok pod
"
predajným stánkom - 15,00 m2 / z parcely KN registra „ C číslo 2871/4, druh pozemku:
ostatné plochy o celkovej výmere 4147 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na
Továrenskej ul. zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre podnikateľský subjekt: Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných
a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná 76, 951 95 Obyce, IČO: 31 197 337,
zápis v ŽR OÚ Nitra pod číslom: 407-3085, 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 01.04.2016 do 31.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d), ktorý znie prenájom pozemku na podnikateľské
účely
1,00 €/m2/rok,
článok 9 ods. 1. písmeno 1), ktorý znie výška nájomného za pozemky na umiestnenie
predajného stánku /bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý
má charakter stavby v zmysle staveného zákona
15,00 €/m2/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý má uvedený pozemok v prenájme od r. 2005 za účelom predaja
ovocných a okrasných drevín
schvaľuje
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce pozemku o výmere 972 m2 / pozemok na podnikateľské účely 957,00 m2 a pozemok
"
pod predajným stánkom - 15,00 m2, / z parcely KN registra „ C číslo 2871/4, druh pozemku:
ostatné plochy o celkovej výmere 4147 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na
Továrenskej ul. zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre podnikateľský subjekt: Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných
a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná 76, 951 95 Obyce, IČO: 31 197 337,
zápis v ŽR OÚ Nitra pod číslom: 407-3085, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
na dobu od 01.04.2016 do 31.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d), ktorý znie prenájom pozemku na podnikateľské
účely
1,00 €/m2/rok,
článok 9 ods. 1. písmeno 1), ktorý znie výška nájomného za pozemky na umiestnenie
predajného stánku /bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý
má charakter stavby v zmysle staveného zákona
15,00 €/m2/rok.
.„„

„„„

„.„

„.„.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý má uvedený pozemok v prenájme od r. 2005 za účelom predaja
ovocných a okrasných drevín
ukl a d á
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
�

----

\�\.Q..>

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 307/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Bernolákovej ulici
v Zlatých Moravciach pod stavbou spoločnosti AUTOmax JUDIN s.r.o. a priľahlého
spoločného dvora, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce pozemku
- časť parcely KN registra „C" číslo 3470/27 o výmere 51 m2, časť parcely KN registra „C" číslo
3470/27 o výmere 160 m2 (spoločný dvor) a parcely KN registra „C'' číslo 3470/31 o výmere 114 m2
(pod budovou v spoluvlastníctve žiadateľa) nachádzajúce sa v areáli bývalých „Relátok" na
Bemolákovej ulici č. 57 v Zlatých Moravciach
� pre spoločnosť: AUTOmax JUDIN s.r.o., zastúpenú Jurajom Judinom - konateľom

spoločnosti, sídlo: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 47 421 444, OS
zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 35782/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
na dobu od 01.05.2016 do 31.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno d) vo výške 339,60 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- dlhodobý nájomca, ktorý má pozemky v prenájme od 2002 roku,
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta na ktorých sa nachádza stavba so súpisným číslom
2899 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 4977) na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach
a priľahlá časť spoločného dvora, ktorú žiadateľ využíva na podnikateľské účely.
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce pozemku - časť parcely KN registra „C" číslo 3470/27 o výmere 51 m2, časť parcely KN
registra „C" číslo 3470/27 o výmere 160 m2 (spoločný dvor) a parcely KN registra „C" číslo 3470/31
o výmere 114 m2 (pod budovou v spoluvlastníctve žiadateľa) nachádzajúce sa v areáli bývalých
„Relátok" na Bernolákovej ulici č. 57 v Zlatých Moravciach
� pre spoločnosť: AUTOmax JUDIN s.r.o., zastúpenú Jurajom Judinom - konateľom
spoločnosti, sídlo: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 47 421 444, OS
zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 35782/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
na dobu od 01.05.2016 do 31.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno d) vo výške 339,60 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- dlhodobý nájomca, ktorý má pozemky v prenájme od 2002 roku,
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta na ktorých sa nachádza stavba so súpisným číslom
2899 vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 4977) na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach
a priľahlá časť spoločného dvora, ktorú žiadateľ využíva na podnikateľské účely.

ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�

MVDr. M
ážová
zástupca primátora mesta
----.,.

\d\0=-

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 308/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v Administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach pre
Tanečnú školu OSB, 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 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
nebytových priestorov o celkovej výmere 188,80 m2 nachádzajúce sa na prízemí
nehnuteľnosti - budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom
"
1330 /administratívna budova/, postavená na pozemku - parcele KN registra „ C číslo 1129/2
- zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453.
� pre občianske združenie - Tanečná škola OSB, sídlo: Slnečná 1940/16, 927 03
Š aľa, IČO: 42 366 135 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. 04. 201 6 do 31. 03. 2021 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia smajetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1. 0 7. 201 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: výšky nájomného za nebytové priestory,
pozemky aleboiné nehnuteľnostipre subjekty vykonávajúcealebo zabezpečujúcevzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnost'. záujmovú umeleckú činnost'. telesnú kultúru ašport majúce
mimoriadny význam prerozvojmesta Zlaté Moravceajehoobyvateľov - 1, 00 €/rok".
„

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- reprezentácia Mesta Zlaté Moravce na súťažiach
- záujem podchytiť mladé tanečné talenty, viesť deti k pohybu, disciplíne a vzájomnému
rešpektu
- zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce nebytových priestorov o celkovej výmere 188,80 m2 nachádzajúce sa na prízemí
nehnuteľnosti - budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom
"
1330 /administratívna budova/, postavená na pozemku - parcele KN registra „ C číslo 1129/2
- zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453.
).> pre občianske združenie - Tanečná škola OSB, sídlo: Slnečná 1940/16, 927 03
Š aľa, IČO: 42 366 135 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. 04. 201 6 do 31. 03.2021 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia smajetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 . 0 7. 2011 v zneníjeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: výšky nájomného za nebytové priestory,
pozemky aleboiné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúcealebo zabezpečujúcevzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnost'. záujmovú umeleckú činnost'. telesnú kultúru a šport majúce
mimoriadny význam prerozvojmesta Zlaté Moravceajehoobyvateľov 1, 00 €/rok".
„

-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- reprezentácia Mesta Zlaté Moravce na súťažiach

- záujem podchytiť mladé tanečné talenty, viesť deti k pohybu, disciplíne a vzájomnému
rešpektu
- zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov
ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�
,�;
.

PhDr. Marfän Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 309/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome
služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Kamenárstvo Blaško, 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 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
pre r o ko valo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
nebytových priestorov o celkovej výmere 138,00 m2 /72,00 m2 obchodné priestory a 66,00 m2
skladové priestory/ nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti - budova na Ul. Sládkovičova č. 1, Zlaté
"
Moravce so súpisným číslom 444 /Dom služieb/, postavená na pozemku - parcele KN registra „C
číslo 1885 - zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453.
>- pre podnikateľský subjekt - Kamenárstvo Blaško, s.r.o., sídlo: 951 92 Žikava 66, IČO:

47 065 788 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. 04. 2016 do 31. 03.2021 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1. 07.2011 v zneníjeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno j), ktorý znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu: obchodné priestory
34, 00
2
2
€/m !rok; garáže, sklady 1 7, 00 €/m lrok ".
-

-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomca má v prenájme časť uvedených nebytových priestorov,
- zhodnotenie mestského maj etku z vlastných zdrojov
s c h v a ľ uj e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce nebytových priestorov o celkovej výmere 138,00 m2 /72,00 m2 obchodné priestory a 66,00
m2 skladové priestory/ nachádzaj úce sa na prízemí nehnuteľnosti - budova na Ul. Sládkovičova č. 1,
Zlaté Moravce so súpisným číslom 444 /Dom služieb/, postavená na pozemku - parcele KN registra
''
„C
číslo 1885 - zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453.
� pre podnikateľský subjekt - Kamenárstvo Blaško, s.r.o., sídlo: 951 92 Žikava 66, IČO:

47 065 788 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. 04. 2016 do 3 1 . 03.2021 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 . 0 7.2011 v zneníjeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno j), ktorý znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu: obchodné priestory
34, 00
€/m2/rok; garáže, sklady 1 7, 00 €/m2/rok ".
-

-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nájomca má v prenájme časť uvedených nebytových priestorov,
- zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov

ukladá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

�
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

��:�

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 310/2016
z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03. 03. 2016
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v Kultúrnom dome v Prílepoch na Obecnej ulici č. 1/30 v Zlatých Moravciach pre
Mestské stredisko kultúry a športu, 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 14. zasadnutí konanom dňa 03. 03.
2016
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
nebytových priestorov o celkovej výmere 101,68 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Prílepy v nehnuteľnosti - budove na Ul. Obecná č. 3 0 v Zlatých Moravciach mestská časť
Prílepy súpisné číslo 1 (Kultúrny dom v Prílepoch - budova verejnej správy), postavenej na
parcele KN registra „C" číslo 26 o celkovej výmere 472 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísanú v LV č. 3 653 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre príspevkovú organizáciu - Mestské stredisko kultúry a športu, sídlo: Nám. A. Hlinku

č.1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033 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 neurčitú od 0 1 .04.2016, za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno i), ktorý znie: „prenájom nehnuteľností pre mestské organizácie - 1,00 €/rok", pričom

náklady na prevádzku uhrádza MSKŠ.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. využíva uvedené nebytové priestory na kultúrnu a osvetovú
činnosť pre obyvateľov mestskej časti Prílepy.

sc hvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce nebytových priestorov o celkovej výmere 1 01,68 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Prílepy v nehnuteľnosti - budove na Ul. Obecná č. 30 v Zlatých Moravciach mestská
časť Prílepy súpisné číslo 1 (Kultúrny dom v Prílepoch - budova verejnej správy), postavenej
na parcele KN registra „C'' číslo 26 o celkovej výmere 472 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísanú v LV č. 3 653 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre príspevkovú organizáciu - Mestské stredisko kultúry a športu, sídlo: Nám. A. Hlinku

č.1, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033 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 neurčitú od 01.04.2016, za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.20 1 1 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno i), ktorý znie: „prenájom nehnuteľností pre mestské organizácie - 1,00 €/rok", pričom

náklady na prevádzku uhrádza MSKŠ.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. využíva uvedené nebytové priestory na kultúrnu a osvetovú
činnosf pre obyvateľov mestskej časti Prílepy.

ukla dá

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

V Zlatých M oravciach dňa 03.03.2016

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

�
\�'?;'--,
' ,
<?.._,

PhDr. Marián Takáč
prednosta Msú

Uznesenie č. 311/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh na odvolanie člena komisie finančnej Evy Dubajovej z radov odborníkov a
menovanie Ing. Jána Š trbu za člena komisie finančnej z radov odborníkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

návrh na odvolanie člena komisie finančnej Evy Dubajovej z radov odborníkov a menovanie
Ing. Jána Štrbu za člena komisie finančnej z radov odborníkov
m en uje

Ing. Jána Štrbu za člena komisie finančnej z radov odborníkov
V Zlatých Moravciach, dňa 03. 03. 2016

/

�

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 313/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov
Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016
prerokovalo

Návrh Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mesta
Zlaté Moravce
sc hvaľuje

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mesta Zlaté
Moravce

V

Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 312/2016
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.03.2016
Návrh

na

predloženie

Žiadosti

o nenávratný

programu Kvalita životného prostredia,

Prioritná

sektoroch,

os

4

:

Energeticky

efektívne

fmančný

nízkouhlíkové

príspevok

z Operačného

hospodárstvo

vo

všetkých

Špecifický cieľ : 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri ·prevádzke verejných budov

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu
Zlaté Moravce

Výška spolufinancovania : 27 275,24 EUR

Kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2015-6

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 14.zasadnutí MZ konanom dňa
03.03.2016

prerokovalo
návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia, názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté
Moravce,

schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia s názvom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského
úradu Zlaté Moravce":
Celkové výdavky projektu (v

EUR)

491 982,61

EUR)
EUR)
Požadovaná výška nenávratného finančného projektu (v EUR)

Celkové oprávnené výdavky znížené o čisté príjmy (v

489 165,65

Celkové neoprávnené výdavky vrátane čistého príjmu (v

2 816,96
464 707,37

Intenzita pomoci (v %)
Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu (v

95,00%

EUR)

24 458,28

Celkové spolufinancovanie projektu zo strany mesta Zlaté Moravce
predstavuje sumu (v EUR)

V Zlatých Moravciach dňa 03.03.2016

27 275,24

�

MVDr. M

lážová

zástupca primátora mesta
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PhDr. Marián Takáč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 314/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 15. zasadnutí MZ konanom
dňa 09.05.2016

� "l

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016

J? i

Paed r Dušan Husár

pnmator mesta

Uznesenie č. 315/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.20 16
Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca MUDr. Ota Balca a p. poslanca Vladi

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016

primátor mesta

Uznesenie č. 316/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu
za členov: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú a p. poslanca Pae

�.Pavla Petroviča

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016

�

Paed r i ušan Husár

pnmator mesta

Uznesenie č. 317/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Schválenie mandátovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

návrh na voľbu mandátovej komisie
vo1í
za predsedu mandátovej komisie: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka
za členov: p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna a p. poslanca JUDr. Pav.la Dvonča

//

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.20 16

Uznesenie č. 318/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.20 1 6
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

program zasadnutia 1 5. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 1 5. MZ podla pozvánky na zasadnutie

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.20 1 6
Paed_qr. Dušan Husár

yi

p mátor mesta

Uznesenie č. 319/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Oznámenie

predsedu

miestnej

volebnej

komisie

o výsledkoch

nových

volieb

za

primátora mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch nových volieb za primátora
mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta
berie na vedomie

oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch nových volieb za primátora
mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016

45r-o'···

PaedDr/Dušan Husár

. /,
prnyiator mesta

Uznesenie č. 320/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva novozvoleným primátorom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 15.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva novozvoleným primátorom mesta
ko nštatuje

že novozvolený primátor mesta PaedDr. Dušan Husár zložil zákononypi:edpísaný sľub
primátora mesta
V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016
PaedDr,. Dušan Husár

}

pr mátor mesta

Uznesenie č. 321/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

zloženie sľubu nastupujúceho poslanca mestského zastupiteľstva
ko nštatuje

že nastupujúca poslankyňa mestského zastupiteľstva PaedDr. Ida Ďurčekov ',..z�ožila zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016
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Paed r

ušan Husár

pnqiator mesta

Uznesenie č. 322/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Správa mandátovej komisie

o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na

vykonávanie funkcie primátora mesta a poslanca mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.2016
prerokovalo

o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
správu mandátovej komisie
vykonávanie funkcie primátora mesta a poslanca mestského zastupiteľstva
berie

na vedomie

�0$ti

o overení zloženia sľubu a o nezlučit
správu mandátovej komisie
vykonávanie funkcie primátora mesta a poslanca mestského zastupiteľstv,a

funkcií na

V Zlatých Moravciach dňa 09.05.2016
PaedDr.. Dušan Husár

./ '
pnmator mesta

Uznesenie č. 325/2016

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 09.05.2016
Návrh na zmenu člena VMČ č.2 Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí MZ konanom dňa
09.05.20 16
prerokovalo

návrh na zmenu člena VMČ č.2 Zlaté Moravce
schvaľuje

zmenu člena VMČ č.2 Zlaté Moravce,
kde PaedDr. Dušana Husára nahrádza PaedDr. Ida Ďurčeková

V Zlatých Moravciach, dňa 09.05.20 16

PaedDr. Dušan Husár

primátor mesta

Uznesenie č. 326/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa

30.05.2016
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Ingrid Streďanská bola určená za zapisov ateľku zápisnice na 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016

V Zlatých Moravciach dňa 30.05.2016
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, ušan Hus ár
primátor mes ta

Uznesenie č. 327/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Pharm„ JUDr. Ivonu Vicianovú a p. poslankyňu MVDr.
Martu Balážovú

V Zlatých Moravciach dňa 30.05.2016

Uznesenie č. 328/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jána Adarnca
za členov: p. poslanca Ing. Karola Š vajčíka a p. poslanca Mgr. Romana Š íru

V Zlatých Moravciach dňa 30.05.2016
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Uznesenie č. 329/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Schválenie p rogramu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

program zasadnutia 16. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 16. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Ing. Karola Š vajčíka na zaradenie bodu programu : „Návrh na
dofinancovanie investičnej akcie „Nasvietenia desiatich priechodov pre chodcov
v Zlatých Moravciach" použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta"
za bod č. 18 pôvodného programu ako bod 19
Návrh p. poslanca Mgr. Romana Š íru na zaradenie bodu programu : „Návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1O a na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre
príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016" za bod
navrhovaný p. poslancom Ing. Karolom Š vaj číkom ako bod 20
.·

V Zlatých Moravciach dňa 30.05.2016

-

Uznesenie č. 330/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v p rípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. S tretej vety
a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
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 RNDr. Jozefa Palušku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety a ods. 6 tretej vety
zákona č. 369119 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
ruš í

uznesenie č. 14/2015: „Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej ety, ods. 5 tretej
vety a ods. 6 tretej vety zákona o obecnom zriadení"

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05. 2016
PaedD . Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 331/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1 12016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach na rok 2016
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v Zlatých Moravciach na rok 2016 v znení pozmeňuj' 'ch návrhov
V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.2016

Uznesenie č. 332/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. 05. 2016
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce na rok
2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí konanom dňa 30. 05.
2016
prerokovalo

návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce na rok 2016
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Chyzerovce na rok 2016

V Zlatých Moravciach dňa 30. 05. 2016

PaedDI'. Dušan Husár
pri tor mesta

np

Uznesenie č. 333/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy na rok
2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 16. zasadnutí konanom dňa 30. 05.
2016
prerokovalo

návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy na rok 2016
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2016 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v mestskej časti Prílepy na rok 2016 2016

V Zlatých Moravciach dňa 30. 05. 2016

PaedD� Dušan Husár
pri ' tor mesta

Uznesenie č. 334/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za
rok 2015
c) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta
d) návrh na prídel do Fondu rozvoj a bývania
berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2015
schvaľuje

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2015 bez výhrad
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 200.600,33 eur
c) prídel do Fondu rozvoj a bývania vo výške 45.570,00 eur

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.2016
PaedD . Dušan Husár
pri átor mesta

Uznesenie č. 335/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .20 1 6
Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0 . 05.20 1 6
prerokovalo

a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2 0 1 5
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce
k31 . 1 2.20 1 5
c) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5 s účtovnou závierkou k 3 1 . 1 2.20 1 5
berie na vedomie

a) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce
k3 1 . 1 2.20 1 5
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5 s účtovnou závierkou k 3 1 . 1 2.20 1 5
schvaľuje

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 5

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6

Uznesenie č. 336/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .2016
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí konanom dňa 3 0 .05.20 1 6
prerokovalo

návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta v celkovej výške 5 8 .200 eur
nasledovne:
� na kapitálové výdavky vo výške 6.200 eur na nákup pozemkov pod existuj úcou skládkou
tuhého komunálneho odpadu (usporiadaním pozemkov mimosúdnou dohodou)
:,... na kapitálové výdavky vo výške 21. 700 eur na financovanie proj ektovej dokumentácie
a spolufinancovanie realizácie proj ektu Rekonštrukcie strechy telocvične Z Š Mojmírova
� na kapitálové výdavky vo výške 24. 500 eur na spolufinancovanie projektu Zníženia
energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Zlaté Moravce
� na kapitálové výdavky vo výške 5 . 800 eur na obnovu areálu M Š Slnečná výstavbou
multifunkčného ihriska
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 5 83/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko vích predpisov,
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .2016

Uznesenie č. 337/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2016 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/20 1 6 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
berie na vedomie

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2 0 1 6 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 5/2 0 1 6 v zmysle vnútorného predpisu č. 0 0 1 /20 1 2 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2 0 1 2, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
Rozpočet
rnk 2016

na

Bežné príjmy

6 823 125€

Kapitálové príjmy

s���--------i-

Finančné operácie príjmové
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na rok 2016
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124 OOO€

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6
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roznočtu na rok 2016
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Dr.
san Husár
pnmator mesta

Uznesenie č. 338/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Návrh na prevzatie úveru na refinancovanie úverovej zaťaženosti a financovanie nových
investičných akcií Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

a)

b)
c)

Návrh na prevzatie úveru na refinancovanie úverovej zaťaženosti a financovanie nových
investičných akcií Mesta Zlaté Moravce a na financovanie nových investičných akcií na
spolufinancovanie dotácií získaných zo Š R alebo fondov EÚ
Návrh na zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru na refinancovanie úverovej zaťaženosti
Mesta Zlaté Moravce a na financovanie nových investičných akcií a na spolufinancovanie
dotácií získaných zo Š R alebo fondov EÚ vo výške 1.500.000 eur
schvaľuje

a)

b)
c)

prij atie úveru na refinancovanie úverovej zaťaženosti Mesta Zlaté Moravce a na
financovanie nových investičných akcií, rozšírenia cintorína v meste Zlaté Moravce, iných
investícií a na spolufinancovanie dotácií získaných zo Š R alebo fondov EÚ do výšky
1.500.000 eur (1.200.000 eur na refinancovanie úverov a 300.000 eur nový úver)
zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 8 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 30.05.2016

ušan Husár
prim 'tor mesta

Uznesenie č. 339/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .20 1 6
Návrh na dofinancovanie investičnej akcie „Nasvietenia desiatich priechodov pre chodcov
v Zlatých Moravciach" použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí konanom dňa 3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na dofinancovanie investičnej akcie „Nasvietenia desiatich priechodov pre chodcov
v Zlatých Moravciach" použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
schvaľuje

a) dofinancovanie investičnej akcie „Nasvietenia desiatich priechodov pre chodcov v Zlatých
Moravciach" použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové
výdavky vo výške 20. 700 eur na realizáciu nasvietenia desiatich priechodov pre chodcov
v Zlatých Moravciach
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 1 4 ods. 2 písm. c), d) 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
V Zlatých Moravciach dňa 3 0 .0 5 .2 0 1 6

ušan Husár
prim ' or mesta

Uznesenie č. 340/2016
zo 1 6 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05.20 1 6
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10 a na zvýšenie príspevku z rozpočtu
zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

a) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2 0 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 O
b) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické
služby mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6
schvaľuje

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby
mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 podľa predloženého návrhu
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 0 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

V Zlatých Moravciach dňa 3 0.05 .20 1 6
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Uznesenie č. 341/2016
zo 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. 05. 20 1 6
Návrh na zverenie maj etku mesta, pozemkov v areáli Amfiteátra v Zlatých Moravciach, do
správy Mestského strediska kultúry a športu p. o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.20 1 6
prerokovalo

návrh na zverenie maj etku mesta, pozemkov v areáli Amfiteátra v Zlatých Moravciach, do
správy Mestského strediska kultúry a športu p. o., Námestie A. Hlinku č. 1 , Zlaté Moravce
zveruje

s účinnosťou od O 1 . 07. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p. o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, I Č O : 42208033 nasledovný nehnuteľný
majetok mesta:
pozemky v oplotenom areáli Amfiteátra v Zlatých Moravciach, parcely KN registra C:
Číslo
par ce ly
1564/1
1564/2
1564/3
1546/11

Druh

Číslo

Názov

poze:rnk'U

LV

k.ú.

zast. plochy a nádvoria

3453
3453
3453
3453

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

zast. plochy a nádvoria
ostatné plochy
zast. plochy a nádvoria

Výmera

2

ozemk:u v m
348
43
4572
16

Ob tarávacia
cena
1 155,15
142,73
1 517,63
53,11

2 868,6

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .2016

PaedDr. ušan Husár
prim�tor mesta

Uznesenie č. 342/2016
zo 1 6 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh Výročnej správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2015 a Správa nezávislého audítora k účtovnej
závierke Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca D rSc. Zlaté Moravce
k 31. 12.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

a) Návrh Výročnej správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 20 1 5
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2 0 1 5
c) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská nemocnica
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
schvaľuje

1 . Výročnú správu a hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 20 1 5 s výhradami:
dodržiavať postupy účtovania pri účtovaní rezerv organizácie, zohľadňovať všetky riziká
vyplývaj úce z možných záväzkov organizácie.
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 20 1 5 nasledovne:
Výsledok hospodárenia po zdanení je strata vo výške -252.53 0,4 1 eur.
� Č asť straty bude uhradená z rezervného fondu organizácie vo výške 5 0,35 eur.
).>- Strata vo výške -252.480,06 eur bude zaúčtovaná na účet 428 ako nevysporiadaný
výsledok hospodárenia.
ukladá

štatutárovi organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce
prijať opatrenia a pokračovať v už prijatých opatreniach na dosiahnutie úspor nákladov
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. até Moravce.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6

Uznesenie č. 343/2016
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30. 05. 2016
Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
p re príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.2016
prerokovalo

návrh na zmenu záväzných ukazovateľa v v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6
pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté
Moravce
schvaľuje

zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 nasledovne:
bežný transfer príspevkovej organizácii na:
•
úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre Sociálnu poisťovňu vo výške 132 . 740 eur
•
úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 3 1 .260 eur
•
úhradu záväzkov po lehote splatnosti voči spoločnosti Národná transfúzna služba Slovenskej
republiky vo výške 70.000 eur
•
úhradu záväzkov po lehote splatnosti voči spoločnosti Magellan Central E
výške 16.000 eur
V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05.20 1 6

Uznesenie č. 344/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
N ávrh Výročnej správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.
Zlaté Moravce za rok 2015 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestského
strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 . 20 1 6
prerokovalo

Návrh Výročnej správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.
Zlaté Moravce za rok 20 1 5
b ) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p . o. Zlaté Moravce za rok 20 1 5
c) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
a)

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
schvaľuje
1. Výročnú správu a hospodárenie príspevkovej orgamzac1e Mestské stredisko kultúry

a športu, p. o . Zlaté Moravce za rok 20 1 5 bez výhrad.
2 . vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 20 1 5 nasledovne:
Výsledok hospodárenia j e zisk vo výške 579,59 eur, po zdanení vo výške 55 1 ,52 eur.
� Zisk bude zaúčtovaný ako prídel do rezervného fondu organizácie vo výške 5 5 1 ,52 eur
)..;> Neuhradená strata z minulých rokov bude čiastočne uhradená z rezervného fondu
organizácie vo výške 5 5 1 ,52 eur.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05.20 1 6

Uznesenie č. 345/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik za rok 2015 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 3 1 .12.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

a) Návrh Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik za rok 20 1 5
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik za rok 2 0 1 5
c ) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 3 1 . 1 2.20 1 5
berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 3 1 . 1 2.20 1 5
schvaľuje

1 . hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 20 1 5
bez výhrad.
2 . vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik za rok 2 0 1 5 nasledovne:
Výsledok hospodárenia po zdanení j e strata vo výške -6.746,42 eur.
).> Časť straty bude uhradená z rezervného fondu organizácie vo výške 5 . 862, 1 4 eur.
.r Strata vo výške 8 84,28 eur bude zaúčtovaná na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok
hospodárenia.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6

PaedDr. ušan Husár
prim' tor mesta
1

Uznesenie č. 346/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh Správy o p lnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
m esta Zlaté Moravce za rok 2015 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 3 1 .12.2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

Návrh Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce za rok 2 0 1 5
b ) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 5
c) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
a)

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Zlaté Moravce k 3 1 . 1 2.20 1 5
schvaľuje

hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 5
bez výhrad.
2 . vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Zlaté Moravce za rok 20 1 5 nasledovne:
Výsledok hospodárenia po zdanení j e strata vo výške -9 1 . 8 8 1 ,92 eur, ktorá bude zaúčtovaná
na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
1.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0 .05.20 1 6

Uznesenie č. 347/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6 . zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na
rok 20 1 6 rozpočtovým opatrením č. 1
schvaľuje

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce
na rok 20 1 6 rozpočtovým opatrením č. 1 , ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6
. ušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 348/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

Návrh Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 20 1 5
berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 20 1 5

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6
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Uznesenie č. 349/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh na určenie platu primátora Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0. 05.20 1 6
prerokovalo

Návrh na určenie platu primátora Mesta Zlaté Moravce
určuje

primátorovi Mesta Zlaté Moravce, PaedDr. Dušanovi Husárovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
253/1 994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, mesačný plat primátora mesta vykonávajúci funkciu v celom
rozsahu, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údaj ov Š tatistického úradu Slovenskej republiky za rok 20 1 5 a násobku 2,53
(podľa § 4 ods. 1 sa podľa počtu obyvateľov obce sa zaraďuj e do 6 platovej skupiny), na
základe čoho mu patrí plat rovnajúci sa vo výške 2.234,00 eur s účinnosťou odo dňa zloženia
sľubu, t. j . od 09.05.20 1 6.
V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona mestské zastupiteľstvo priznáva zvýšen' p at o 25 %
mesačne, čo predstavuj e celkový mesačný plat vo výške 2 792,5 Eur.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
PaedD . Dušan Husár
/'
pnpiator mesta
.

Uznesenie č. 350/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .20 1 6
Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0. 05.20 1 6
prerokovalo

plat zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce
určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1 994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat MVDr. Marty
Balážovej , zástupcu primátora vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2 0 1 5 vo výške
2 .234,00 (883 ,00 x 2,53) s účinnosťou od 0 1 .0 1 .20 1 6 do 09.05.20 1 6.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
ušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 351/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky zástupcu primátora mesta v súvislosti
s ukončením výkonu funkcie v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky MVDr. Marty Balážovej , zástupcu primátora
mesta v súvislosti s ukončením výkonu funkcie v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č.
2 53/1 994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
schvaľuje

vyplatenie náhrady platu MVDr. Marte Balážovej , zástupcovi primátora mesta za nevyčerpanú
dovolenku za obdobie od 1 4. 1 0.20 1 5 do 09.05 .20 1 6 v rozsahu 1 6, 5 dňa v celkovej výške
1 705,78 Eur.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
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Uznesenie č. 352/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
N ávrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
berie na vedomie

p lat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 1 8 c) zák. NR SR č. 3 69/1 990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1 . 73 1 eur mesačne účinnosťou
o d 0 1 . 0 1 .20 1 6.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6

Uznesenie č. 353/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Správa o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 201 1-2015
a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0 .05.20 1 6
prerokovalo
a) Správu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2 0 1 1 -20 1 5
b) Správu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 20 1 5
berie na vedomie

a) Správu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 20 1 1 -20 1 5
b) Správu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 20 1 5
ukladá

Ing. Renáte Kordošovej , vedúcej oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, zverejniť
zoznam daňových dlžníkov Mesta Zlaté Moravce podľa § 52 zák. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
•Isov.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6

Uznesenie č. 354/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
p revodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a Ing. Róbertom Ďuráčekom zámennou
zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
1 38/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 . 20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prevodu
pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a Ing. Róbertom Ďuráčekom zámennou zmluvou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 zamieňa
zámennou zmluvou nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (z LV č. 3453) časť pozemku parcely KN registra „C" číslo 3 1 64/2 druh pozemku orná pôda o celkovej
výmere 422 1 m2, podľa geometrického plánu č. 1 02/20 1 5 zo dňa 04.02.20 1 6 vyhotovitel'a GOK
Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
09.03 . 20 1 6, novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 3 1 64/9 1 o výmere 23 m2 druh
pozemku orná pôda, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Dobšinského ulici v Zlatých
Moravciach - pre Ing. Róberta Ďuráčeka
v celosti na účel využitia záhrada - bez doplácania.
Ing. Róbert Ďuráček zamieňa zámennou zmluvou - nehnuteľný maj e tok vo vlastníctve Ing.
Róberta Ďuráčeka (z LV č. 7753) - časť pozemku parcely registra „C'' číslo 3 1 27/2 o celkovej
výmere
1 3 1 5 m2, druh pozemku záhrady, podľa geometrického plánu č. 1 02/20 1 5 zo dňa 04.02.20 1 6
vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom dňa 09.03 . 2 0 1 6, novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 3 1 27/5 o výmere 23 m2
druh pozemku záhrady, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Dobšinského ulici v Zlatých
Moravciach - pre mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania mestského chodníka - bez
doplácania.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou j e:
- mestský pozemok p. č. 3 1 64/9 1 j e priľahlý k pozemku p. č. 3 1 27/2, ktorý už Ing. Róbert
Ďuráček užíva,
- mesto Zlaté Moravce získa pozemok p. č. 3 1 27/5 na vybudovani e chodníka na Dobšinského
ulici,
- pozemky malej výmery
schvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce schváleni e prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a Ing. Róbertom Ďuráčekom
zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
1 3 8/1 991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 00 3 08 676 zamieňa
zámennou zmluvou nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (z LV č. 3453) časť pozemku parcely KN registra „C" číslo 3 1 64/2 druh pozemku orná p ôda o celkovej
výmere 422 1 m2, podľa geometrického plánu č. 1 02/20 1 5 zo dňa 04.02.20 1 6 vyhotoviteľa GOK
Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
09 .03 .20 1 6, novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 3 1 64/9 1 o výmere 23 m2 druh
pozemku orná pôda, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Dobšinského ulici v Zlatých
Moravciach - pre Ing. Róberta Ďuráčeka
na záhradu - bez doplácania.
schválenia prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)

Ing. Róbert Ďuráček zami eňa zámennou zmluvou - nehnuteľný majetok vo vlastníctve Ing.
Róberta Ďuráčeka (z L V č. 7753) - časť pozemku parcely registra „C" číslo 3 1 27 /2 o celkovej
výmere 1 3 1 5 m2, druh pozemku záhrady, podľa geometrického plánu č. 1 0 2/20 1 5 zo dňa
04.02.20 1 6 vyhotovi teľa GOK Marti n Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom dňa 09.03 .20 1 6 , novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 3 1 27/5 o
výmere 23 m2 druh pozemku záhrady, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Dobšinského
ulici v Zlatých Moravciach - pre mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania mestského
chodníka - bez doplácania.
Dôvodom osobitného zreteľa schválenia prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 1 3 8 / 1 9 9hodným
1 Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou je:
- mestský pozemok p.č. 3 1 64/9 1 j e pri ľahlý k pozemku p. č. 3 1 27/2, ktorý už Ing. Róbert
Ďuráček užíva,
- mesto Zlaté Moravce získa pozemok p. č. 3 1 27/5 na vybudovanie chodníka na Dobšinského
ulici,
- pozemky malej výmery

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6

primátor mesta

Uznesenie č. 355/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0. 05 .20 1 6
Návrh na schválenie Dohody o zrušení vecného bremena medzi oprávnenými Mestom
Zlaté Moravce a Ing. Vladimír Raček PRAMOS a povinným Ing. Vladimír Raček
(pôvodná prístupová cesta k areálom)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

návrh Dohody o zrušení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce, ul. 1 . máj a 2, 953 0 1
Zlaté Moravce, IČO : 3 0 8 676 a Ing. Vladimírom Račekom PRAMOS , Tolstého 3 1 27/2A, 953
0 1 Zlaté Moravce, IČO : 1 4 1 06078 ako oprávnenými z vecného bremena a Ing. Vladimírom
Račekom ako povinným z vecného bremena.
Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 1 9.04. 1 999 bolo zriadené vecné bremeno právo prej azdu vozidiel oprávneného Mesta Zlaté Moravce, UL 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté
Moravce, IČO : 3 0 8 676 a j e ho obchodných partnerov a zákazníkov cez pozemok parcelu 1 1 07/2
vo vlastníctve povinného Ing. Vladimír Raček (pôvodne MOL Slovensko, spol. s r.o., IČO : 3 1
3 9 9 1 3 4), na pozemok oprávneného p. č. 2837/2, podľa rozsahu vyznačeného v geometrickom
pláne č. 1 4 427508- 88/98 zo dňa 1 5 . 09. 1 998.
Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 1 9.04 . 1 999 bolo zriadené vecné bremeno právo prej azdu vozidiel oprávneného Ing. Vladimír Raček PRAMOS, Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1
Zlaté Moravce, I Č O : 1 4 1 06078 a j eho obchodných partnerov a zákazníkov cez pozemok parcelu
1 1 0712 vo vlastníctve povinného Ing. Vladimír Raček (pôvodne MOL Slovensko, spol. s r.o.,
IČO : 3 1 399 1 3 4), na pozemok oprávneného p. č. 2 8 3 7 / 1 , podľa rozsahu vyznačeného v
geometrickom pláne č. 1 4 427508- 88/98 zo dňa 1 5 . 0 9 . 1 998.
Predmetom tej to dohody j e bezodplatné zrušenie vecného bremena zapísaného pod číslom
vkladu V 76 1 /98, z dôvodu zmien v prístupoch na pozemky oprávnených z vecného bremena.
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecného bremena, ktoré bolo zriadené v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce v prospech oprávneného z vecného bremena - Mesta Zlaté
Moravce, UL 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 308 676 a j eho obchodných partnerov a
zákazníkov nasledovne:
- zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 4339 v časti C: Ťarchy ako : právo oprávneného
z vecného bremena Mesta Zlaté Moravce, UL 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 308 676
vlastníka pozemku p.č. 2837/2, na prej azd j eho vozidiel a vozidiel j eho obchodných partnerov
a zákazníkov cez pozemok p. č. 1 1 07 /2 vo vlastníctve povinného z vecného bremena Ing.
Vladimír Raček v rozsahu vyznačeného GP č. 1 4 427508-88/98;
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecného bremena, ktoré bolo zriadené v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce v prospech oprávneného z vecného bremena - Ing. Vladimír
Raček PRAMOS, Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 1 4 1 06078 a j e ho
obchodných partnerov a zákazníkov nasledovne:
- zrušenie vecného bremena zapísaného v L V č. 433 9 v časti C : Ťarchy ako: právo oprávneného z
vecného bremena Ing. Vladimír Raček PRAMOS , Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1 Zlaté Moravce,
IČO: 1 4 1 0 6078 vlastníka pozemku p.č. 2837/ 1 , na prej a zd j e ho vozidiel a vozidiel j e ho
obchodných partnerov a zákazníkov cez pozemok p. č. 1 1 07 /2 vo vlastníctve povinného z
vecného bremena Ing. Vladimír Raček v rozsahu vyznačeného GP č. 1 4 427508-88/98,
schvaľuje

Dohodu o zrušení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce, ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté
Moravce, IČO : 3 0 8 676 a Ing. Vladimírom Račekom PRAMOS, Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1

Zlaté Moravce, IČO : 1 4 1 06078 ako oprávnenými z vecného bremena a Ing. Vladimírom
Račekom ako povinným z vecného bremena.
Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 1 9.04. 1 999 bolo zriadené vecné bremeno právo prej azdu vozidiel oprávneného Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté
Moravce, I Č O : 308 676 a j eho obchodných partnerov a zákazníkov cez pozemok parcelu 1 1 07/2
vo vlastníctve povinného Ing. Vladimír Raček (pôvodne MOL Slovensko, spol. s r.o., IČO : 3 1
3 9 9 1 3 4), na pozemok
oprávneného p. č. 2 8 3 7/2, podľa rozsahu vyznačeného v geometrickom pláne č. 1 44275088 8/98 zo dňa 1 5 .09. 1 99 8 .
Zmluvou o zriadení vecného bremena z o dňa 1 9 .04 . 1 999 bolo zriadené vecné bremeno právo prejazdu vozidiel oprávneného Ing. Vladimír Raček PRAMOS, Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1
Zlaté Moravce, I Č O : 1 4 1 06078 a j eho obchodných partnerov a zákazníkov cez pozemok parcelu
1 1 07/2 vo vlastníctve povinného Ing. Vladimír Raček (pôvodne MOL Slovensko, spol. s r.o.,
IČO : 3 1 399 1 3 4 ), na pozemok oprávneného p. č. 2 8 3 7 /1 , podľa rozsahu vyznačeného v
geometrickom pláne č. 1 4 427508- 8 8 /98 zo dňa 1 5 . 09. 1 9 9 8 .
Predmetom tejto dohody j e bezodplatné zrušenie vecného bremena zapísaného p o d číslom
vkladu V 76 1 /98, z dôvodu zmien v prístupoch na pozemky oprávnených z vecného bremena.
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecného bremena, ktoré bolo zriadené v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce v prospech oprávneného z vecného bremena - Mesta Zlaté
Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 308 676 a j eho obchodných partnerov a
zákazníkov nasledovne:
- zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 43 3 9 v časti C: Ťarchy ako : právo oprávneného
z vecného bremena Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 308 676
vlastníka pozemku p.č. 283 7/2, na prejazd j eho vozidiel a vozidiel j eho obchodných partnerov
a zákazníkov cez pozemok p. č. 1 1 07/2 vo vlastníctve povinného z vecného bremena Ing.
Vladimír Raček v rozsahu vyznačeného GP č. 1 4 427508-88/98;
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vecného bremena, ktoré bolo zriadené v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce v prospech oprávneného z vecného bremena - Ing. Vladimír
Raček, podnikaj ú ci pod obchodným menom: Ing. Vladimír Raček PRAMOS , miesto
podnikania: Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 1 4 1 06078 a j e ho obchodných
partnerov a zákazníkov nasledovne:
- zrušenie vecného bremena zapísaného v LV č. 4339 v časti C: Ťarchy ako: právo oprávneného z
vecného bremena Ing. Vladimír Raček

podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Vladimír Raček PRAMOS, Tolstého 3 1 27/2A, 953 0 1
Zlaté Moravce, IČO : 1 4 1 06078 vlastníka pozemku
p.č. 2837/1 , na prej azd jeho vozidiel a vozidiel j eho obchodných partnerov a zákazníkov cez
pozemok p. č. 1 1 0712 vo vlastníctve povinného z vecného bremena Ing. Vladimír Raček rod.
Raček, v r ozsahu vyznačeného GP č. 1 4 427508-88/98,

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05.20 1 6

primátor mesta

Uznesenie č. 356/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemku medzi Mestom Zlaté Moravce a m a n ž e 1 m i
R a č e k o v ý m i zmluvou o prevode vlastníctva pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí
v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6 . zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 991 Zb. o maj e tku obcí v
znení neskorších predpisov, pre manželov Ing. Vladimíra Račeka
.
a Evu Račekovú ,
, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KN registra „C" číslo 283 8/7 o celkovej výmere 1 8 1 1 m2 v
kultúre o s t a t n é plochy, z ktorej geometrickým plánom číslo 6/20 1 6 vyhotoveným
20.01 .20 1 6 GOK Tibor Drienovský bola odčlenená parcela registra „C'' číslo 2838/17
o výmere 33 m2 , ktorú žiadajú manželia Račekoví od Mesta Zlaté Moravce, nakoľko je na nej
postavený prístrešok.
Spôsob prevodu pozemku parcely KN registra „C" číslo 2838/ 1 7 o výmere 3 3 m2 kúpnou
zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e za
odsúhlasenú kúpnopredaj nú cenu 1 1 0,-€ , splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- manželia Račekoví sú spoluvlastníkmi susedného prislúchajúceho pozemku,
- pozemok malej výmery,
s c h vaľuje

zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu prevodu
pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 9 9 1 Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov,
pre manželov Ing. Vladimíra Račeka a Evu Račekovú , trvale bytom, do b e zpodielového
spoluvlastníctva manželov.
Mesto Zlaté Moravce j e v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KN registra „C'' číslo 283 8/7 o celkovej výmere 1 8 1 1 m2 v kultúre o
s t a t n é plochy, z ktorej geometrickým plánom číslo 6/20 1 6 vyhotoveným 20.01 .20 1 6 GOK
Tibor Drienovský bola odčlenená parcela registra „C" číslo 2838/17
o výmere 33 m2 , ktorú žiadajú manželia Račekoví od Mesta Zlaté Moravce, nakoľko je na nej
postavený prístrešok.
Spôsob prevodu pozemku parcely KN registra „C" číslo 283 8/1 7 o výmere 3 3 m2 kúpnou
zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e za
odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 1 1 0,-€ , splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- manželia Račekoví sú spoluvlastníkmi susedného prislúchaj úceho pozemku,
- pozemok malej výmery,

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6

Uznesenie č. 357/201 6
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - pozemok pod budúcou
trafostanicou na ulici Bernolákova - Západoslovenská Distribučná, a.s.
(stavba „NA_ Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prero kovalo

návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako
budúcim predávaj úcim a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, I Č O :
3 6361 5 1 8 ako budúcim kupujúcim v súvislosti s konaním pre vydanie stavebného povolenia
pre stavebné obj ekty elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov,
transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v rámci stavby „NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS,
VNK". Pozemky, na ktorých by sa mala postaviť budúca trafostanica o výmere cca 5 1 m2 , sú vo
výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. Nachádzajú sa v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté
Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísané sú v liste vlastníctva č. 541 7 v celosti na Mesto
Zlaté Moravce a sú to parcela KN registra „E" číslo 232 o výmere 56 m2 , druh pozemku
záhrady, parcela KN registra „E" číslo 233 o výmere 1 23 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parcela KN registra „E" číslo 5601 o výmere 1 5678 m2 , druh pozemku ostatné
plochy. Súhlas s odpredaj om častí predmetných pozemkov j e za odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 100,-€/m2 pričom budúci samotný prevod maj etku mesta j e
navrhnutý podľa § 9a, ods. 8, písm. b ) zákona č . 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svoj ím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
schvaľuje

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim predávajúcim
a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, I Č O: 3636 1 5 1 8 ako budúcim
kupujúcim v súvislosti s konaním pre vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty
elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačných staníc,
rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku
v rámci stavby „NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK". Pozemky, na ktorých
by sa mala postaviť budúca trafostanica o výmere cca 5 1 m2 , sú vo výlučnom vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce. Nachádzajú sa v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté
Moravce, zapísané sú v liste vlastníctva č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a sú to
parcela KN registra „E" číslo 232 o výmere 56 m2 , druh pozemku záhrady, parcela KN registra
„E" číslo 233 o výmere 1 23 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela KN
registra „E" číslo 5601 o výmere 1 5 678 m2 , druh pozemku ostatné plochy. Súhlas s odpredajom
častí predmetných pozemkov j e za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške
1 00,-€/m2 pričom budúci samotný prevod maj etku mesta j e navrhnutý podľa §9a, ods. 8, písm.
b) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov, ako odpredaj pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí
čná, a.s.,
neoddeliteľný celok so stavbou, v prospech spoločnosti Západoslovenská dist
Č ulenova 6, Bratislava.
·

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6

Uznesenie č. 358/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - pozemok pod budúcou
trafostanicou na ulici Tekovská - Západoslovenská Distribučná, a.s.
(stavba „NA_ Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK")
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako
budúcim predávaj úcim a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Č ulenova 6, Bratislava, I Č O :
36361 5 1 8 ako budúcim kupujúcim v súvislosti s konaním pre vydanie stavebného povolenia
pre stavebné obj ekty elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov,
transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v rámci stavby „NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS,
VNK". Pozemok, na ktorom by sa mala postaviť budúca trafostanica o výmere cca 46 m2 , je vo
výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. Nachádza sa v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté
Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná j e v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto
Zlaté Moravce a je to parcela KN registra „C" číslo 3460/37 o výmere 1 625 1 m2 , druh
pozemku ostatné plochy. Súhlas s odpredaj om časti predmetného pozemku j e za odplatu
dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 100,-€/m2 pričom budúci samotný prevod
majetku mesta j e navrhnutý podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o maj etku obcí
v znení neskorších predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Č ulenova 6,
Bratislava.
schvaľuje

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim predávajúcim
a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, I Č O : 3 636 1 5 1 8 ako budúcim
kupuj úcim v súvislosti s konaním pre vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty
elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačných staníc,
rozvodov elektrických vedení a prípoj ok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku
v rámci stavby „NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK". Pozemok, na ktorom
by sa mala postaviť budúca trafostanica o výmere cca 46 m2 , j e vo výlučnom vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce. Nachádza sa v k . ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté
Moravce, zapísaná j e v liste vlastníctva č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a j e to parcela
KN registra „C" číslo 3460/37 o výmere 1 625 1 m2 , druh pozemku ostatné plochy. Súhlas
s odpredaj om časti predmetného pozemku j e za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami
vo výške 100,-€/m2 pričom budúci samotný prevod majetku mesta je navrhnutý podľa §9a, ods.
8, písm. b) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov, ako odpredaj
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
...._
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V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
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Uznesenie č. 359/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemku medzi Mestom Zlaté Moravce a HP
STROJÁRNE, spol. s r.o. zmluvou o prevode vlastníctva pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších p redpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce schválenie spôsobu prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 991 Zb. o maj etku obcí
v znení neskorších predpisov, pre spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o„ so sídlom
Továrenská 49, 953 0 1 Zlaté Moravce, I Č O : 34 1 45 095, zastúpenej konateľom Ing. Jozefom
Hollým.
Mesto Zlaté Moravce j e v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v celosti
vlastník pozemkov parciel KN registra „C" číslo 2846/ 1 9 1 o celkovej výmere 1 257 m2
v kultúre zastavané plochy a nádvoria a parcely číslo 2846/ 1 92 o celkovej výmere 5 1 4 m2
v kultúre zastavané plochy a nádvoria. Pozemok navrhnutý k odpredaju sa skladá z častí
parciel KN registra „C'' číslo 2846/ 1 9 1 z ktorej sa zaberá výmera 7 1 m2 a z časti parcely
číslo 2846/ 1 92 z ktorej sa zaberá výmera 44 m2 , ktoré sú začlenené v novovytvorenej parcele
KN registra „C'' číslo 2 846/3 06 o výmere 1 1 5 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
podľa Geometrického plánu č. 1 020 1 4/20 1 6 vyhotoviteľa GEO - PRE, s.r.o. zo dňa
1 1 .04.20 1 6.
Spôsob prevodu pozemku parcely KN registra „C" číslo 2846/3 06 o výmere 1 1 5 m2 kúpnou
zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e za
nasledovných podmienok:
- všetky úpravy oplotení a vodomerných šácht budú uskutočnené až v čase budovania
cestného prepoj enia a na náklady firmy HP STROJÁRNE, spol. s r.o.,
- počas likvidácie existujúcej časti betónového plota budú panely použité na rekonštrukciu
zostávajúcej časti pôvodného betónového plota,
- existujúca brána bude posunutá na nové hranice pozemku,
- firma Bauer Gear Motor S lovakia s.r.o. bude mať neobmedzený prístup do vodomerných
šácht umiestnených na súčasnej parcele č. 2846/ 1 92 a následne na novovytvorenej parcele
číslo 2846/3 06,
- za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2 , splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- HP STROJÁRNE, spol. s r.o. sú spoluvlastníkom susedného prislúchajúceho pozemku
- vybudovaním prepoj ovacej komunikácie dôjde k odbremeneniu iných areálových
komunikácií
- pozemok malej výmery

s c h v aľuje

zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu
prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku obcí v
znení neskorších predpisov, pre spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o„ so sídlom
Továrenská 49, 953 0 1 Zlaté Moravce, I Č O : 34 1 45 095, zastúpenej konateľom Ing.
Jozefom Hollým.
Mesto Zlaté Moravce j e v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v
celosti vlastník pozemkov parciel KN registra „C'' číslo 28461 1 9 1 o celkovej výmere
1 257 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a parcely číslo 2846/ 1 92 o celkovej
výmere 5 1 4 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria. Pozemok navrhnutý k odpredaju
sa skladá z častí parciel KN registra „C" číslo 2846/1 9 1 z ktorej sa zaberá výmera 71
m2 a z časti parcely číslo 2 846/1 92 z ktorej sa zaberá výmera 44 m2 , ktoré sú začlenené v
novovytvorenej parcele KN registra „C" číslo 2846/3 06 o výmere 1 1 5 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, podľa Geometrického plánu č. 1 020 1 4/20 1 6 vyhotoviteľa
GEO - PRE, s.r. o. zo dňa 1 1 .04.20 1 6.
Spôsob prevodu pozemku parcely KN registra „C" číslo 2846/306 o výmere 1 1 5 m2
kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č . 1 3 8/1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov
j e za nasledovných podmienok:
- všetky úpravy oplotení a vodomerných šácht budú uskutočnené až v čase budovania
cestného prepoj enia a na náklady firmy HP STROJÁRNE, spol. s r.o„
- počas likvidácie existujúcej časti betónového plota budú panely použité na
rekonštrukciu zostávajúcej časti pôvodného betónového plota,
- existujúca brána bude posunutá na nové hranice pozemku,
- firma Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. bude mať neobmedzený prístup do
vodomerných šácht umiestnených na súčasnej parcele č. 2846/ 1 92 a následne na
novovytvorenej parcele číslo 2846/3 06,
- za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2 , splatnú pri podpise kúpnej
zmluvy. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- HP STROJÁRNE, spol. s r.o. sú spoluvlastníkom susedného prislúchajúceho pozemku
- vybudovaním prepoj ovacej komunikácie dôjde k odbremeneniu iných areálových
komunikácií
- pozemok malej výmery

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 . 20 1 6

Uznesenie č. 360/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
- Západoslovenská Distribučná, a.s. a VODRÁŽKA, s.r.o. pre stavbu „Kiosková
trafostanica DOFA 2.lA 630 kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o."
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako
povinným a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s„ Čulenova 6, Bratislava, I Č O:
3 636 1 5 1 8 ako oprávneným a spoločnosťou VODRÁŽKA, s.r.o. v súvislosti s ukončením
stavby stavebných objektov elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane
transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípoj ok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „Kiosková trafostanica DOF A 2 . l A 63 0
kVA a VN prípoj ka Vodrážka s.r.o." a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške 520,- € na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce, ktorú uhradí
spoločnosť VOD RÁŽKA, s.r.o„
schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s„ Čulenova 6, Bratislava, I Č O : 3636 1 5 1 8
ako oprávneným a spoločnosťou VOD RÁŽKA, s.r.o. v súvislosti s ukončením stavby
stavebných obj ektov elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane
transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípoj ok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „Kiosková trafostanica DOF A 2. l A 630
kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o." a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške 520,- € na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce , ktorú uhradí
spoločnosť VOD RÁŽKA, s.r.o„
Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na
zaťažených nehnuteľnostiach:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
c) vstup, prechod a prej azd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v písm. a) a b).
Povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení podľa
§ 43 zákona č. 25 1 /20 1 2 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických
zariadení.
Zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom j e 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 2846/9 1 o výmere 872 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 1 2,54 m2 VN káblom a

- parcela KN registra „C" číslo 2846/92 o výmere 1 252 m2 , druh pozemku zas vané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 2 1 ,66 m2 VN káblom.
Vecné bremená sa zriaďuj ú na dobu neurčitú.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6

primátor mesta

Uznesenie č. 361/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Antona Koprdu v zmysle § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupi teľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05 .20 1 6
preroko v alo

návrh na schváleni e prevodu nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
garážou na Nábreží za maj e rom v Zlatých Moravciach pre: Antona Koprdu do j e ho
výlučného vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 54
1 7 , parcelu registra „C" číslo 2457/68 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a
nádvori a, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 27 1 5 zapísanú v celosti v
jeho li ste vlastníctva č. 7983, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 3 8 1 1 9 9 1 Zb.
o maj etku 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 €,
schvaľuje

prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za
majerom v Zlatých Moravci ach pre: Antona Koprdu do j e ho výlučného vlastníctva - a to
pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 54 1 7 , parcelu registra „C"
číslo 2457 /68 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má
menovaný postavenú garáž súpisné číslo 27 1 5 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č.
7983, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 3 811 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za cenu 8,3 0 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže
vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
ostavených v minulosti), t.j . za sumu 1 6 6,00 €,

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0. 05 .20 1 6
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Uznesenie č. 362/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na
Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkových 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 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod
garážou na Ulici 1 . máj a v Zlatých Moravciach pre: manželov Emil Tonka a Mária Tanková
obaja bytom do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov - a to pozemok, zapísaný v
celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 1 , parcelu registra „C" číslo 248 1 / 23 o výmere 20 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú menovaný postavenú garáž
súpisné číslo 2468 zapísanú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov celosti v ich liste
vlastníctva č. 7762, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 3 8 /1 9 9 1 Zb. o maj e tku obcí v
znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou
garáže vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verej n om priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 1 6 6,00 €, s c hvaľuje
prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Ulici 1 . mája
v Zlatých Moravciach pre: manželov Emil Tonka a Mária Tanková do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č.
1 , parcelu registra „C'' číslo 248 1 / 23 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, na ktorom maj ú menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2468 zapísanú v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov celosti v ich liste vlastníctva č. 7762, v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 1 3 8 / 1 9 9 1 Zb. o maj e tku obcí

v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou
garáže vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejno pri stranstve
postavených v minulosti), t.j . za sumu 1 66,00 €.
V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05.20 1 6

primator mesta

Uznesenie č. 363/2016
zo 1 6 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zmluve 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 5658/1
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

návrh Dodatku č . 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1 2 1 25/1 4Kr/20 1 5 medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, I Č O : 3 6 550 949
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 verej noprospešnou 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.
sch v aľuje

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1 2 1 25/1 4-Kr/20 1 5
medzi Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, I Č O :
3 6 5 5 0 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr.
Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí
prílohu tohto uznesenia, uzatváranom za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej stavby
s názvom „Martin nad Ž itavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so zriadením
vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia, predmetom
ktorého 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 j eho vybudovaní:
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 v
katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5658/1 druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 253 m2 , zapísanej v LV č. 54 1 7 v celosti na Mesto
Zlaté Moravce, v d Ížke cca 50 m
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti parcele
reg. „E" č. 56581 1 v d Ížke cca 5 0 m v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného
zamerania potrubia po j eho vybudovaní:
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia,
- vykonávanie vlastníckych práv spoj ených 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 j eho
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
Pásmo ochrany j e vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1 ,5 m od vonkajšieho pôdorysného
okraj a vodovodného potrubia na obidve strany.

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom j e 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. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce j e :
- parcela KN registra „E" číslo 5658/1 o výmere 2 5 3 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
mu, že
predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0 . 0 5 .20 1 6

Uznesenie č. 364/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05 .20 1 6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - časť parcely KN registra „E" číslo 5574 o spoločnej výmere 6077
m2 , pre spoločnosť B enátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 5 1 8 212, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku
obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6 . zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
preroko v alo

návrh na schválenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 54 1 7 - časť
parcely KN registra „E" číslo 5 5 74, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Jánom Štrbom,
sídlo: Bernolákova 1 , 9 5 3 0 1 Zlaté Moravce, I Č O : 3 6 5 1 8 2 1 2, (zaregistrovanú v OR OS
Nitra,
Oddiel : Sro,
Vložka č.: 1 0020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli
Š kolského maj etku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných parciel registra „C", podľa GP č. 9/20 1 6 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 27. 0 1 . 20 1 6 a overeným Okresným
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 04.02.20 1 6:
parcely číslo 1 5 5 74/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
643 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.2), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 55 74/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.3), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 74/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 082 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.4, pričom došlo k úprave väčšej výmery o 3 m2 v dôsledku presnej šieho
merania a nie rozšírením výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 74/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.5), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 74/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.6), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 7 4/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 6 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.8), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 5574/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 928 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č. 9, pričom došlo k úprave nižšej výmery o 1 m2 v dôsledku presnej šieho
merania a nie zníženia výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa a
parcely číslo 1 55 74/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č. l O), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa.
za cenu 42.525 ,- €, ktorá už bola vyplatená mestu Zlaté Moravce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e :
- časť pozemkov s a nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov j e priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

schvaľuje

spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
1 3 8/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov - pozemku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 54 1 7 - časť parcely KN registra
„E" číslo 5 574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre spoločnosť
BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Jánom Š trbom, sídlo:
Bernolákova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, I Č O: 36 5 1 8 2 1 2, (zaregistrovanú v OR OS Nitra,
Vložka č.: 1 0020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli Š kolského
Oddiel: Sro,
majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných parciel registra „C", podľa GP č. 9/20 1 6 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 27.0 1 .20 1 6 a overeným Okresným
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 04.02.20 1 6 :
643 m2 (pôvodne aj
parcely číslo 1 55 74/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
v súčasnosti diel č.2), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 55 74/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.3), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 74/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 082 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.4, pričom došlo k úprave väčšej výmery o 3 m2 v dôsledku presnej šieho
merania a nie rozšírením výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa,
parcely číslo 1 5574/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.5), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 1 55 74/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.6), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 5 5 74/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 6 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č. 8), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 1 5 574/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 928 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.9, pričom došlo k úprave nižšej výmery o 1 m2 v dôsledku presnej šieho
merania a nie zníženia výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa a
parcely číslo 1 5 574/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č. 1 O), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa.
za cenu 42.525,- €, ktorá už bola vyplatená mestu Zlaté Moravce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6

Uznesenie č. 365/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05.20 1 6

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - časť parcely KN registra „E" číslo 5610/1 o výmere cca 15 m2 ,
pre Slovenskú poštu, a.s., 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 svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
pre rokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 1 3 8/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemku vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 54 1 7 - časť
pozemku o výmere cca 1 5 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5 6 1 0/ 1 , druh pozemku: ostatné
plochy o celkovej výmere 4542 m2 pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica 1 , I Č O : 36 63 1 1 24, za kúpnopredaj nú cenu 1 00,00 €/m2 .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok sa nachádza v susedstve žiadateľov - vlastníkov budovy pošty - Slovenská pošta,
a.s.,
- pozemok malej výmery,
- vybudovanie bezbariérového prístupu do pošty.
schvaľuje

spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov, pozemku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 54 1 7 - časť pozemku o výmere cca
1 5 m2 z parcely KN registra „E" číslo 56 1 0/1 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej
výmere 4542 m2 pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica 1 , I Č O : 3 6 63 1 1 24, za kúpnopredajnú cenu 1 00,00 €/m2 •
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov j e :
- pozemok s a nachádza v susedstve žiadateľov - vlastníkov budovy pošty - Slovenská pošta,
a.s.,
- pozemok malej výmery,
- vybudovanie bezbariérového prístupu do pošty.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6

Uznesenie č. 366/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre - rekreačná chata sup1sné
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 svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
pr e rokovalo

a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 1 3 8/1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení
neskorších predpisov 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/l - 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. 1 42 v celosti na
Mesto Zlaté Moravce
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
obchodnej verejnej súťaže na prevod majetku vo vlastníctve
b) návrh podmienok
v
zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku
Mesta Zlaté Moravce
obcí v znení neskorších predpisov pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 1 42) „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
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•
parcela KN registra „C" číslo 44611 o výmere 9 1 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
•
parcela KN registra „C" číslo 446/2 o výmere 5 0 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) a
•
parcela KN registra „C'' číslo 447/1 o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady)
pričom 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. 1 3 8/ 1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov zámer 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 44611 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. 1 42 v celosti na Mesto Zlaté

Moravce - spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to 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. 1 3 8/1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení
neskorších predpisov pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 1 42) - „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) nachádzaj úca sa na
pozemku parcela KN registra „C" číslo 44611
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre:
•
parcela KN registra „C" číslo 44611 o výmere 9 1 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria),
•
parcela KN registra „C'' číslo 446/2 o výmere 5 0 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) a
•
parcela KN registra „C" číslo 4471 1 o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady)
pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia:
me nuje

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta Zlaté Moravce (z Mestského úradu) menovaní primátorom mesta
a dvaj a poslanci určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec JUDr. Michal Cimmermann
(predseda komisie správy mestského maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb)
a poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú
ukladá

komisii pre posúdenie súťažných návrhov
•

•

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu ( 1 00%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa o
dnej verejnej
súťaže

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .2 0 1 6
Paed r. Dušan Husár
p:rlmátor mesta
I

Uznesenie č. 367 /2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05.20 1 6
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Murgašovej
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľky Nory Minárovej KVETY-BARA,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6 . zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením novej náj omnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 4 m2 z parcely KN registra
„E" číslo 5627, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 4059 m2 /na ktorom sa
nachádza dočasný predaj ný stánok vo vlastníctve žiadateľky/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté
Moravce na Murgašovej ul. zapísanej v LV č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
-, pre podnikateľku: Nora Minárová KVETY-BARA, miesto podnikania:
Hviezdoslavova 30, 953 0 1 Zlaté Moravce, I Č O: 3 5 1 05 658, vedeného
v Živnostenskom registri OÚ Nitra pod č. 407-3 546, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu od 0 1 . 06.20 1 6 do 3 1 . 1 2 . 20 1 8 za náj omné 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 4 m2 x 1 5,-€/m2/rok 2 1 0,00 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod
dočasne umiestneným predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľky na Murgašovej ul.
v Zlatých Moravciach.
=

schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením novej náj omnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 4 m2 z parcely KN
registra „E" číslo 5 627, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 4059 m2 /na ktorom
sa nachádza dočasný predajný stánok vo vlastníctve žiadateľky/, ktorý sa nachádza v k.ú.
Zlaté Moravce na Murgašovej ul. zapísanej v LV č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
� pre
podnikateľku: Nora Minárová KVETY-BARA, miesto podnikania:
Hviezdoslavova 30, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČ O : 3 5 1 05 658, vedeného
v Živnostenskom registri OÚ Nitra pod č. 407-3 546, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení
neskorších predpisov
na dobu od 0 1 .06.20 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 j eho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno 1) vo výške 1 4 m2 x 1 5,-€/m2/rok 2 1 0,00 €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa
dočasne umiestneným predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľky n,,,,._..__,
v Zlatých Moravciach.
V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6
=

.

Uznesenie č. 368/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Hviezdoslavovej
v Zlatých Moravciach pre Prvú energetickú a teplárenskú spoločnosť, 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 svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní a modernizácii
tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce zo dňa 1 0.07.2008 na časť pozemku o výmere
48 m2 z parcely KN registra „C" číslo 1 1 0711 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej
výmere 1 687 m2 , ktorý sa nachádza na v k.ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ulici,
zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
>:> pre obchodnú spoločnosť: Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o., zastúpenú
JUDr. Jánom Vereským a Ing. Reném Vereským - konateľmi spoločnosti, sídlo :
Hviezdoslavova 64, 953 0 1 Zlaté Moravce, I Č O: 3 5 785 225 , O S zapísanú v OR OS
Nitra vo Vložke č. : 2483 8/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 dobuod 01. 06.2016 do 09. 0 7.2028.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom v nájme žiadateľa,
s c hvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenáj om nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní
a modernizácii tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce zo dňa 1 0.07.2008 na časť
pozemku o výmere 48 m2 z parcely KN registra „C" číslo 1 1 0711 , druh pozemku: ostatné
plochy o celkovej výmere 1 687 m2 , ktorý sa nachádza na v k.ú. Zlaté Moravce na
Hviezdoslavovej ulici, zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
);> pre obchodnú spoločnosť: Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o., zastúpenú
JUDr. Jánom Vereským a Ing. Reném Vereským - konateľmi spoločnosti, sídlo:
Hviezdoslavova 64, 953 01 Zlaté Moravce, I Č O: 3 5 785 225, OS zapísanú v OR OS
Nitra vo Vložke č.: 2483 8/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpisov,
d 01.
na dobuo

06. 201 6 do 09. 07. 2028.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom v náj

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6

Uznesenie č. 369/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - záhradky nachádzajúcej sa na Ulici 1 . mája
pre Milana Hargaša 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 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 1 . máj a - prenáj om
záhradky o výmere 1 53 m2 z parcely KN registra „E" číslo 23 94/1 v k. ú. Zlaté Moravce
zapísanej v LV č. 5 4 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
pre Milana Hargaša,
�
-

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 p ísm. c) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1 Zb.
o m ajetku obcí v znení neskorších predpisov

na dobu od 01. 06. 2016 do 31. 03.2026 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1. 0 7.201 1 v zneníjeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno a), ktorý znie: „prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou
pozemkov v záhradkárskych osadách O, 1 O €/m2/rok ".
-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nízka výmera pozemku,
- j edná sa o časť pozemku, ktorú mal v prenájme otec žiadateľa

schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenáj om pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 1 . mája prenájom záhradky o výmere 1 53 m2 z parcely KN registra „E" číslo 23 94/1 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísanej v LV č. 54 1 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce,
� pre Milana Hargaša, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

1 3 8 / 1 9 9 1 Zb.

o maj etku obcí v znení neskorších predpisov

na dobu od 01. 06. 2016 do 31. 03. 2026 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1. 0 7.2011 v zneníjeho Dodatkov - článok 9 ods. 1.
písmeno a), ktorý znie: „prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou
pozemkov v záhradkárskych osadách O, 1 O €/m2/rok".
-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- nízka výmera pozemku,
- j edná sa o časť pozemku, ktorú mal v prenájme otec žiadateľa.

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05.20 1 6

primátor mesta

Uznesenie č. 370/2016
zo 1 6 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie prenáj mu nebytového priestoru a pozemku nachádzajúceho sa na
Ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach pre Mgr. Michala Máčaja, z dôvodu hodného
o sobitného 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 svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytové priestory o celkovej výmere prevádzkovej plochy 99, 1 0 m2 , ktoré sa nachádzajú v
nehnuteľnosti - budova na Ul. Viničná č. 1 , Zlaté Moravce so súpisným číslom 3282,
postavená na pozemku - parcele KN registra „C'' číslo 2606/3 - zapísanej na OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, a
ostatné plochy o výmere 426, 1 3 m2 /prislúchajúca časť dvora/ - pozemok parcely KN reg.
„C'', č. p. 2606/1 , zapísaný na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 ,
'r pre podnikateľský subj ekt - Mgr. Michal Máčaj , miesto podnikania: Pribinova
1 234/34, Zlaté Moravce, I Č O: 48 1 2 8 244, 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 od 01. 06. 201 6 do 28. 02. 2020 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 . 0 7. 20 1 1 v znení jeho
Dodatkov - za cenu 1 388, 49 €/rok.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pokračovanie v tej istej činnosti ako predchádzajúci náj omca, t.j . ručná autoumyváreň,
- zhodnotenie mestského maj etku z vlastných zdroj ov,
s c h vaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenáj om nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere prevádzkovej plochy 99, 1 0 m2 , ktoré sa
nachádzajú v nehnuteľnosti - budova na Ul. Viničná č. 1 , Zlaté Moravce so súpisným číslom
3 282, postavená na pozemku - parcele KN registra „C'' číslo 2606/3 - zapísanej na OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 345 3 , a
ostatné plochy o výmere 426, 1 3 m2 /prislúchajúca časť dvora/ - pozemok parcely KN reg.
„C", č. p. 2606/1 , zapísaný na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,
)..>- pre podnikateľský subj ekt - Mgr. Michal Máčaj , miesto podnikania: Pribinova
1 234/34, Zlaté Moravce, I Č O: 48 1 28 244, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpisov

na dobu od 0 1 . 06. 201 6 do 28. 02. 2020 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od I I. 0 7. 201 1 v znení jeho
Dodatkov - za cenu 1 388, 49 €/rok.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- pokračovanie v tej istej činnosti ako predchádzajúci náj omca, t.j . ručná autoumyv '
- zhodnotenie mestského maj etku z vlastných zdroj ov.

v

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
PaedDr. ušan Husár
mesta
prim,'tor
!

Uznesenie č. 371/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 308/2016 o schválení p renájmu nebytových
p riestorov pre občianske združenie - Tanečná škola OSB
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
pr e rokovalo

návrh na zrušenie Uznesenia č. 308/20 1 6 zo dňa 03 .03 .20 1 6 o prenájme nebytových
priestorov o celkovej výmere 1 8 8,80 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti - budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 1 83 , Zlaté Moravce so súpisným číslom 1 3 3 0 /administratívna
"
budova/, postavená na pozemku - parcele KN registra „ C číslo 1 1 29/2 - zapísanej na OÚ
Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
3453,
� pre občianske združenie - Tanečná škola OSB, sídlo: Slnečná 1 940/ 1 6, 927 03 Š aľa,
I Č O : 42 366 1 3 5 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 od 01. 04. 2 0 1 6 do 3 1 . 03. 2021 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia smajetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1 . 0 7. 201 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: výšky nájomného za nebytové priestory,
pozemky aleboiné nehnuteľnostipre subjekty vykonávajúcealebo zabezpečujúce vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnost'. záujmovú umeleckú činnost'. telesnú kultúru a šport majúce
mimoriadny význampre rozvojmesta Zlaté Moravcea jehoobyvateľov 1, 00 €/rok".
„

-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- reprezentácia Mesta Zlaté Moravce na súťažiach
- záuj em podchytiť mladé tanečné talenty, viesť deti k pohybu, disciplíne a vzáj omnému
rešpektu
- zhodnotenie mestského maj etku z vlastných zdrojov
ruš í

uznesenie č. 308/20 1 6 zo dňa 03 .03 .20 1 6 o prenájme nebytových priestorov o celkovej
výmere 1 88,80 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti - budova na Ul. Hviezdoslavova
č. 1 83, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1 3 30 /administratívna budova/, postavená na
''
pozemku - parcele KN registra „ C číslo 1 1 29/2 - zapísanej na OÚ Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453,
� pre občianske združenie - Tanečná škola OSB, sídlo: Slnečná 1 940/ 1 6, 927 03 Š aľa,
I Č O : 42 3 66 1 3 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu od 01. 04. 201 6 do 3 1 . 03. 2021 za nájomné v zmysle VZN č. 61201 1 Zásady
hospodárenia smajetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 1 1. 0 7. 201 1 v znení jeho
Dodatkov - článok 9 ods. 1 . písmeno g), ktorý znie: výšky nájomného za nebytové priestory,
pozemky alebo iné nehnuteľnostipre subjekty vykonávajúcealebo zabezpečujúce vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnost'. záujmovú umeleckú činnost'. telesnú kultúru a šport majúce
mimoriadny význampre rozvojmesta Zlaté Moravcea jehoobyvateľov 1, 00 €/rok".
„

-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- reprezentácia Mesta Zlaté Moravce na súťažiach
.
- záuj em podchytiť mladé tanečné talenty, viesť deti k pohybu, disciplíne a v , mnému
rešpektu
- zhodnotenie mestského maj etku z vlastných zdroj ov
V

Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6

Uznesenie č. 372/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.20 1 6
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
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 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
preroko v alo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného maj etku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Staroveckými zámennou
zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 99 1
Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce zamieňa v celosti v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo 54 1 7
časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 5 6 1 6 o celkovej výmere 67 1 1 m2 v kultúre
ostatné plochy - podľa Geometrického plánu číslo 1 3 8/20 1 5 vyhotoveného GOK Martin Š vec
dňa 04.0 1 .20 1 6, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
1 2.01 .20 1 6, sa j edná o novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 1 9 1 8/ 1 8 o výmere 98 m2 ,
druh pozemku ostatné plochy. Ide o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých
na Hviezdoslavovej ulici. Na uvedenom pozemku nie j e možné stavať trvalú stavbu z dôvodu
exi stenci e telekomuni kačných si etí, ale len parkovi sko, tak ako j e to uvedené v projekte
k schválenému územnému rozhodnuti u o umiestnení stavby: „Polyfunkčný obj ekt Hviezdoslavova uli ca" č. 1 653/20 1 4/002-Ing.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú
získať manželi a Staroveckí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov p redmetnú časť
pozemku na realizáciu uvedeného projektu.
MUDr. Vladi mír Starovecký a manželka Verona Starovecká zamieňajú v k. ú. Zlaté Moravce z
listu vlastníctva číslo 6 0 1 4 spoluvlastnícky podi el 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 Uli ci Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku mesta
Zlaté Moravce. Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. Zvyšným
podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách j e Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa mesto stalo
výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod trhoviskom.
Mesto Zlaté Moravce doplatí manželom Staroveckým finančný rozdi el v hodnote
zamieňaných pozemkov vo výške ( 1 2 5 m2 - 98 m2 27 m2 x 3 0 ,- €/m2 ) , t. j . sumu 8 1 0 ,- €.
=

Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou
je:
- mesto získa v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude j ediný vlastník pozemkov pod
trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku
manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre proj ekt
„Polyfunkčný obj ekt - Hviezdoslavova ulica"

pr e rokovalo

návrh na zrušenie uznesenia č. 3 05/20 1 6 zo 1 4 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 03 .03 .20 1 6, ktorým sa schválil prevod 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. 1 3 8/1 9 9 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpisov
schvaľuj e

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
- schválenie prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Staroveckými
zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 1 3 8/1 99 1 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce zamieňa v celosti v k. ú. Zlaté Moravce z listu vlastníctva číslo 54 1 7
časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 56 1 6 o celkovej výmere 6 7 1 1 m2 v kultúre
ostatné plochy - podľa Geometrického plánu číslo 1 3 8/20 1 5 vyhotoveného GOK Martin Š vec
dňa 04. 0 1 .20 1 6, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
1 2. 0 1 .20 1 6, sa jedná o novovytvorenú parcelu KN registra „C" číslo 1 9 1 8/ 1 8 o výmere 98 m2 ,
druh pozemku ostatné plochy. Ide o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých
na Hviezdoslavovej ulici. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať trvalú stavbu z dôvodu
exi stenci e telekomuni kačných si etí, ale len parkovi sko, tak ako j e to uvedené v proj ekte
k schválenému územnému rozhodnuti u o umiestnení stavby: „Polyfunkčný o bjekt Hvi ezdoslavova ulica" č. 1 653/20 1 4/002-Ing.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú
získať manželi a Staroveckí do bezpodi elového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť
pozemku na realizáciu uvedeného proj ektu.
MUDr. Vladi mír Starovecký a m anželka Verona Starovecká zamieňajú v k. ú. Zlaté Moravce
z listu vlastníctva číslo 60 1 4 spoluvlastnícky podi el 5/8-in pozemku parcely KN registra „E"
číslo 1 5 1 4 , druh pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podi el 5/8-in pripadá
výmera 1 2 5 m2. Jedná sa o pozemok na Uli ci Sama Chalúpku na súčasnom trhovi sku mesta
Zlaté Moravce. Manželi a Staroveckí ponúkaj ú uvedený pozemok na zámenu. Zvyšným
podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách j e Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa mesto
stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod trhoviskom.
Mesto Zlaté Moravce doplatí manželom Staroveckým finančný rozdi el v hodnote
zamieňaných pozemkov vo výške ( 1 2 5 m2 - 98 m2 27 m2 x 3 0 ,- €/m2 ) , t. j. sumu 8 1 0 ,- €.
Dôvodom osobitného zreteľa schválenia prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 1 3 8 /1 99 1 Zb. o maj e tku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou J e :
- mesto získa
v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude j e diný vlastník pozemkov pod
hodným
trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku
=

manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre projekt
„Polyfunkčný obj ekt - Hviezdoslavova ulica"
ruš í

ruší uznesenie č. 3 05/20 1 6 zo 1 4 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03 .03 .20 1 6, ktorým sa schválil prevod nehnuteľného maj etku

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. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predn· v
·

V

Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6

Uznesenie č. 373/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2 0 1 5
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach n a svoj om 1 6. zasadnutí M Z konanom dňa
30.05 .20 1 6
prerokovalo

Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 20 1 5
berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 20 1 5 v predlože

není

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05 .20 1 6
PaedDr. D a Husár
primáta/ mesta

Uznesenie č. 374/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0. 05 .20 1 6
Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Borkoviča funkcie kontrolóra mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05.20 1 6
pr e rokovalo

Informáciu o vzdaní sa Ing. Michala Borkoviča funkcie kontrolóra mesta Zlaté Mor.
b e r i e na v e d a mi e

vzdanie sa Ing. Michala Borkoviča funkcie kontrolóra mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 3 0.05 .20 1 6
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PaedDr.
san Husár
primátpr mesta

Uznesenie č. 376/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Žiadosť o prípravu Návrhu na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
vrátane programov a podprogramov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.20 1 6
prerokovalo

Žiadosť poslancov Mestského zastupiteľstva o prípravu Návrhu na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov adresovanú
primátorovi mesta Zlaté Moravce
odpor ú ča

aby primátor zabezpečil prípravu a zaradenie Návrhu na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov do programu najbližšieho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva a to tak, že ušetrené finančné prostriedky najmä za , ale
nielen na mzdu viceprimátora, hlavného kontrolóra a nákladov na prevádzku mestskej web
stránky sa presunú do výdavkovej časti nasledovne:
Výdavková časť: FNC : 0820 POL: 642
Výdavková časť: FNC: 08 1 0 POL: 642
Výdavková časť: FNC: 0 1 1 1 POL: 642

-

-

-

transfer obč.združeniam
transfer obč.združeniam
transfer obč.združeniam

4.000 eur
+ 3 .000 eur
+ 3 .000 eur
+

V Zlatých Moravciach dňa 3 0 . 05 .20 1 6
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primátor mesta
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Uznesenie č. 377/2016
zo 1 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 3 0.05 .20 1 6
Návrh na zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva z 23.júna (v Prílepoch)
na 30. júna 2015 a doplnenie termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva do
harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva na 25. augusta 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 1 6. zasadnutí MZ konanom dňa
3 0.05 .20 1 6
pr e rokovalo

Návrh na zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva z 23 .júna (v Prílepoch) na 30.
j úna 20 1 5 a doplnenie termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva do harmonogramu
zasadnutí Mestského zastupiteľstva na 25 . augusta 2 0 1 6
schvaľuj e

zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva z 23 .júna (v Prílepoch) na 3 0. júna 20 1 5
a doplnenie termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva do harmonogr
zasadnutí
Mestského zastupiteľstva na 25. augusta 20 1 6

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.20 1 6

Uznesenie č. 378/2016

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016
Prerušenie 16. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 16. zasadnutí MZ konanom dňa
30.05.2016
prerokovalo

prerušenie 16. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
schvaľuje

pokračovanie 16. zasadnutia MZ na dátum 03.06.2016 (piatok) o 15:00

V

Zlatých Moravciach, dňa 30.05.2016

Uznesenie č. 379/2016

z pokračovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

03.06.2016

Určenie zapisovateľky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 16. zasadnutia MZ konaného
dňa 03.06.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ingrid Streďanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na pokračovaní 16. zasadnutia
MZ konanom dňa 03.06.2016

V Zlatých Moravciach dňa 03.06.2016

Uznesenie č. 380/2016

z pokračovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

03.06.2016

Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 16. zasadnutia MZ konaného
dňa 03.06.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú a p. poslankyňu PaedDr. Idu
Ďurčekovú.

V Zlatých Moravciach dňa 03.06.2016
PaedDr. Dušan Husár
.

I,

pnmator mesta

Uznesenie č. 381/2016

z pokračovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

03.06.2016

Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 16. zasadnutia MZ konaného
dňa 03.06.2016
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu
za členov: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča a p. poslanca Mgr. Romana Ší

V Zlatých Moravciach dňa 03.06.2016

primátor mesta

Uznesenie č. 382/2016

z pokračovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 03.06.2016
Návrh na vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti

IMEXFIN

s.r.o., Nitra formou dohody o urovnaní

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na pokračovaní 16. zasadnutia MZ konaného
dňa 03.06.2016
prerokovalo
návrh na vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o.
Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktoré boli postúpené zo spoločností DREVAN s.r.o., Ku
Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 a Drevocom s.r.o., Hraničná 21, Trnava za dodané
a neuhradené rakvy zrušenej

príspevkovej

organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté

Moravce formou dohody o urovnaní
odporúča
riešiť vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti

IMEXFIN s.r.o.

Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741 za prevzaté pohľadávky zrušenej príspevkovej organizácie
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce formou rokovania o podmienkach urovnania so
spoločnosťou IMEXFIN s.r.o.

V Zlatých Moravciach dňa 03.06.2016
PaedDr.

/'

ušan Husár

pnmator
mesta
1
.

Uznesenie č. 383/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b er i e n a vedo m i e
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 17. zasadn
dňa 16.06.2016

V Zlatých Moravciach dňa 16.06.2016
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Uznesenie č. 384/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice
b er i e n a vedo m i e
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú a
poslanca. Mgr.
Romana Šíru

V Zlatých Moravciach dňa 16.06.2016
lf'H..-N.ti šan Husár
prirp.átor mesta
"

/

Uznesenie č. 385/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú
vú
za členov: p. poslanca Ing. Jána Adamca a p. poslankyňu PaedDr. Idu Ďurv

V Zlatých Moravciach dňa 16.06.2016
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Uznesenie č. 386/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.20 16
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
program zasadnutia 17. MZ
s chvaľuje
program zasadnutia 17. MZ s nasledujúcimi zmenami:
bodu programu č. 12 :
Návrh p. poslanca Mgr. Romana Šíru na zmenu
„Vypracovanie a predloženie návrhu možného spôsobu vydávania Tekovských novín
s ekonomickou analýzou predpokladaných nákladov spojených s ich vydávaním pod
kompetenciou MSKŠ v Zlatých Moravciach"
bodu č. 15
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie
pôvodného programu : „Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. na rok 2016 na financovanie vydávania
Tekovských novín (mat. č.7-17MZ-2016)"
Návrh p. poslanca Ing. Karola Švajčíka na stiahnutie
bodu č. 19 pôvodného
programu : „Návrh na financovanie investičných akcií mesta „Rekonštrukcia
parkoviska pri pošte" a „Rekonštrukcia kúrenia v budove ZUŠ na Župnej ulici č. 315,
Zlaté Moravce" z úverových zdrojov (mat. č. l 1- 17MZ-2016)"

V Zlatých Moravciach dňa 16.06.2016

\

\

Uznesenie č. 387/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie mesta Mestská nemocnica Prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na transformáciu príspevkovej organizácie mesta Mestská nemocnica Prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015. Zdravotnú starostlivosť po
transformácii by poskytovala novovzniknutá súkromná akciová spoločnosť. Mestské
zastupiteľstvo sa v tejto súvislosti zaväzuje vykonať bez zbytočného odkladu príslušné úkony
smerujúce k založeniu a vzniku akciovej spoločnosti, ktorá neskôr prevezme všetky činnosti
mestskej nemocnice tak, aby bola zachovaná kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti
minimálne v rozsahu, v akom je poskytovaná mestskou nemocnicou ako príspevkovou
nemocnicou v súčasnosti.
s chvaľuje
založenie a vznik nasledovnej súkromnej akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou
Mesta Zlaté Moravce ( ďalej len „Akciová spoločnost"') v zmysle zákona č. 5 13/ 1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:
Obchodný názov : Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
so sídlom :
Ul. Bernolákova 4, 953 0 1 Zlaté Moravce
pridelí Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania
IČO:
zá kladné imanie : 25 000,-EUR
predmet činnosti:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) v rozsahu
voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu
voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
reklamné a marketingové služby
prieskum trhu a verejnej mienky
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
administratívne služby
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
vedenie účtovníctva
čistiace a upratovacie služby
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
dopravná zdravotná služba
poskytovanie sociálnych služieb
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
zadávanie klinického skúšania liečiv
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
počítačové služby

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vydavateľská činnosť
prevádzkovanie výdajne stravy
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
prví členovia predstavenstva: MUDr. Nina Horniaková - člen
PaedDr. Dušan Husár - predseda
prví členovia dozornej rady: MUDr. Oto Balco - člen
MUDr. Jozef Hanzel - predseda
Vladimír Klučiar - člen
Spôsob konania v mene spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen
predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že
k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám
v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.
Akcie:
počet
25
druh - kmeňové
podoba- listinné
forma - akcie na meno
menovitá hodnota akcie 1OOO,- EUR
Akcionár: Mesto Zlaté Moravce
-

-

Primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár vykoná všetky úkony potrebné
k založeniu Akciovej spoločnosti podľa tohto uznesenia, najmä, nie však len, k vypracovaniu
zakladateľskej listiny a stanov Akciovej spoločnosti formou notárskej zápisnice a k ich
predloženiu na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu Zlaté Moravce v lehote do 30.06.2016
schvaľuje

vyslanie MUDr. Niny Horniakovej do predstavenstva novovznikajúcej akc·
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.

;e: spoločnosti -

V Zlatých Moravciach dňa 16.06.2016
san Husár
pri / tor mesta
\
\
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Uznesenie č. 388/2016
zo 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
,
návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta na šesť rokov, podrobnosti o podmienkach
účasti a náležitosti prihlášky v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vyhla suje
voľbu hlavného kontrolóra mesta na deň 25.08.2016
ur čuje
podrobnosti o podmienkach účasti a náležitosti prihlášky nasledovne:

Mesto Zlaté Moravce
vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ZLATÉ MORAVCE

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 05.08.2016 (počas úradných hodín)
na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája č. 2 /podateľňa/ v uzatvorenej obálke
označenej
É
„VOĽBA HLAVN HO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!"
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 08. 2016
Požiadavky, ktoré musí spÍňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
lne predpoklady poľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov:
spôsobilosť na právne úkony
bezúhonnosť
Náležitosti písomnej prihlášky
osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
doklad o bezúhonnosti- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu

Všeobecné podmienky:
hlavný kontrolór je volený Mestským zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom
Mesta a za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu, ktorému lx štvrťročne
podáva správu o svojej činnosti,
funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Mestského
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne mesta
vykonáva kontrolu úloh Mesta vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií Mesta
Vykonáva kontrolu:
nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve
iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol Mestu zverený,
účtovníctva a pokladničných operácií na Mestskom úrade,
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov Mestu účelovo
poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenie s finančnými prostriedkami,
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov
Mesta,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení Mesta a ostatných vnútorných predpisov
Mesta,
Preveruje:
tvorbu a čerpanie rozpočtu Mesta,
opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov Mesta
Vypracúva odborné stanoviská:
k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu Mesta pred ich schválením Mestským
zastupiteľstvom,
možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
Mestskému zastupiteľstvu,
zúčastňuje sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva s poradným hlasom.
prerokovalo
návrh na určenie spôsobu a Yykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
určuje
spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce nasledovne:
Kandidáti, ktorí splnia požiadavky stanovené uznesením Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach č. 388/2016 zo dňa 16.06.2016 na výkon funkcie a včas podajú prihlášku so
všetkými náležitosťami, budú zaradení ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté
Moravce dňa 25.08.2016 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná dňa 11.08.2016 komisia
zložená z poslancov MsZ: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Denisa Uhrinová, Mgr.
Michal Cimmermann, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, MVDr. Marta Balážová, JUDr.
Pavel Dvonč, pričom na otváranie obálok sú prizvaní všetci poslanci mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a primátor Mesta Zlaté Moravce. O výsledku spíšu
zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva
ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä
údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam
kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. Komisia môže
z kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky, odporučiť niektorého alebo niektorých
ako vhodných kandidátov na volenie.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Komisia môže z kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky, odporučiť niektorého
alebo niektorých ako vhodných kandidátov na volenie.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 25.08.2016 a bude mať právo vystúpiť na
tomto rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidát na hlavného
kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti taktiež
písomne informovaný.
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce sa uskutoční tajným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
Na zvolenie hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce
je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden
z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len
jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu
bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti,
resp. žiaden kandidát, ako aj hlasovací lístok upravený inak ako určeným spôsobom,
sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej umy
nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov,
ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým
spôsobom i členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí zapečatenú
volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.
Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku
prvého kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná
komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného
kontrolóra v druhom kole.
O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích
lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré
získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica
obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom
kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí
kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol
zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej
komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
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Uznesenie č. 389/2016
zo 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Vypracovanie a predloženie návrhu možného spôsobu vydávania Tekovských novín
s ekonomickou analýzou predpokladaných nákladov spojených s ich vydávaním pod
kompetenciou MSKŠ v Zlatých Moravciach.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
Vypracovanie a predloženie návrhu možného spôsobu vydávania Tekovských novín
s ekonomickou analýzou predpokladaných nákladov spojených s ich vydávaním
pod
kompetenciou MSKŠ v Zlatých Moravciach,
u kladá
riaditeľke MSKŠ v Zlatých Moravciach vypracovať a do najbližšieho zastupiteľstva
predložiť, návrh možného spôsobu vydávania Tekovských novín s ekonomickou analýzou
predpokladaných nákladov spojených s ich vydávaním pod kompetenci ľyfSKŠ v Zlatých
Moravciach.
J
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Uznesenie č. 390/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Ž iadosť Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce o
vyjadrenie k vymáhaniu pohľadávok za uhradený a nedodaný tovar
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
žiadosť Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce o vyjadrenie k
vymáhaniu pohľadávok za uhradený a nedodaný tovar - táto žiadosť sa týka pohľadávok voči
spoločnostiam: Seneca Service, s.r.o„ SK First Business, s.r.o. a F4U spol. s r.o„ pričom
súčasťou žiadosti bolo aj právne stanovisko vo veci.
berie navedomie
žiadosť Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce o vyjadrenie k
vymáhaniu pohľadávok za uhradený a nedodaný tovar
súhla s í
s tým, aby sa pohľadávky voči obchodným spoločnostiam Seneca Service, s.r.o„ SK First
Business, s.r.o. a F4U spol. s r.o. nevymáhali súdnou cestou z dôvodu, že finančné
prostriedky z týchto pohľadávok sú s veľkou pravdepodobnosťou nevymožiteľné
a vymáhaním týchto pohľadávok by došlo k ďalším výdavkom na strane Mestskej nemocnice.
o d p orúč a
aby sa pohľadávky vymáhali v trestnom konaní ČVS: KRP-15211-VYS-NR voči Michalovi
Grujbárovi, resp. v trestnom konaní voči tretím osobám.
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Uznesenie č. 391/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016
s ch vaľuje
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2016, ktorá tvorí prílohu k
uznesemu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016, ktorá tvorí prílohu k
uznesenm
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Uznesenie č. 392/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Zverenie majetku mesta „Stánok, Námestie A. Hlinku v Zlatých Moravciach" do správy
Mestského strediska kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta „Stánok, Námestie A. Hlinku v Zlatých Moravciach" do
správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce
z veruje
s účinnosťou od 01. 07. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný
nehnuteľný majetok mesta:
Stánok, Námestie A. Hlinku v Zlatých Moravciach
11 163,65 eur
Obstarávacia cena
6 984,36 eur
Oprávky k 30. 06. 2016
4 179,29 eur
Zostatková cena k 30. 06. 2016
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Uznesenie č. 393/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
s c hvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta v celkovej výške 1 1.300 eur
nasledovne:
'r na kapitálové výdavky vo výške 5.000 eur na zakúpenie odsávacieho zariadenia pre
školskú jedáleň pri Základnej škole Mojmírova
� na kapitálové výdavky vo výške 2.600 eur na zakúpenie elektrickej cukrárenskej pece
pre školskú jedáleň pri ZŠ Pribinova
� na kapitálové výdavky vo výške 3.700 eur na zakúpenie plynového varného kotla pre
školskú jedáleň pri ZŠ Robotnícka
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 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
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Uznesenie č. 394/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta
s c hvaľuje
použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 43.720 eur
a)
nasledovne:
� na kapitálové výdavky vo výške 4.520 eur na financovanie 2 ks autobusových
prístreškov, ktoré budú umiestnené na Továrenskej ulici a na Chyzeroveckej ulici
v Zlatých Moravciach
� na kapitálové výdavky vo výške 9.200 eur na financovanie projektovej dokumentácie
a realizácie rekonštrukcie mestskej kanalizácie na Ulici l . mája 4, 6 a 8 v Zlatých
Moravciach
).> na kapitálové výdavky vo výške 30.000 eur na financovanie nového vykurovacieho
systému osvetlenia miestností a elektroinštaláciu v budove ZUŠ na Župnej ulici č. 315
v Zlatých Moravciach
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 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
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Uznesenie č. 395/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1112016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11
s c hvaľuje
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu
1O. zmena rozpočtu
na rok 2016

Rozpočet
na

itálové príjm'>
Finančné operá ie príjmové
______ _

l

1

_
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4 280€

o€

4 280€
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1 748 017€

0€

1 748 017€

Ka

.ľ.ríimv spolu

ávrh na 1 I

oz 1očtu na rok 2016
+4 361€

rok 2016

__2_2_12 005 €

8 916556€

ľo. 7mena rozpočtu

Rozpočet
na rok 2016
4 884 125€

na

rok 201
5 010 423€

-

Ná

+4"61E
rh naTIZint:n�

-

11.

89�0917€

1mena rozpo�tu
na rok

2016

5 024 784€

1 818 OOO€

2 093 387€

75 880€

478 746€

468 746€

124 OOO€

1 324 OOO€

1 324 OOO€
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Uznesenie č. 396/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16. 06.2016
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce
Západoslovenská Distribučná, a.s. a VODRÁŽKA, s.r.o. pre stavbu „Kiosková
trafostanica DOFA 2.lA 630 kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o."
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí konanom dňa
16.06.2016
prerokovalo
.
návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako
povinným a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO:
3636 15 18 ako oprávneným a spoločnosťou VODRÁŽKA, s.r.o. v súvislosti s ukončením
stavby stavebných objektov elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane
transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „Kiosková trafostanica DOFA 2. lA 630
kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o." a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien podľa
Geometrického plánu na zameranie vecných bremien č. 109/2016 zo dňa 0 1. 03.2016
vyhotoviteľa Tomáš Kišš, GEA s.r.o., úradne overeným dňa 04. 03.2016 pod č. 123/2016,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške 520,- €na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce, ktorú uhradí
spoločnosť VODRÁŽKA, s.r.o..
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. 360/2016 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 30. 05.2016, ktorým sa schválili 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 nasledovne:
- parcela KN registra „C" číslo 2846/91 o výmere 872 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 12,54 m2 VN káblom a
- parcela KN registra „C" číslo 2846/92 o výmere 1252 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 21,66 m2 VN káblom.
s c hvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 3636 1518
ako oprávneným a spoločnosťou VODRÁŽKA, s.r.o. v súvislosti s ukončením stavby
stavebných objektov elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy, vrátane
transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace
a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „Kiosková trafostanica DOFA 2. lA 630
kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o." a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo
výške 520,- €na základe znaleckého posudku v prospech mesta Zlaté Moravce , ktorú uhradí
spoločnosť VODRÁŽKA, s.r.o„
Povinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech
oprávneného vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na
zaťažených nehnuteľnostiach:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v písm. a) a b).
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.
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 2846/91 o výmere 872 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , rozsah vecného bremena podľa GP č. 109/2016 diel č. 4 o výmere 6 m2 a
- parcela KN registra „C'' číslo 2846/92 o výmere 1252 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , rozsah vecného bremena podľa GP č. 109/2016 diel č. 5 o výmere 1 1 m2
Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú,
ruší
uznesenie č. 360/2016 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.05.2016, ktorým sa schválila Zmluva o zriadení vecných bremien medzi
Mestom Zlaté Moravce ako povinným a spoločnósťou Západoslovenská Distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 3636 1518 ako oprávneným a spoločnosťou VODRÁŽKA, s.r.o.
v súvislosti s ukončením stavby stavebných objektov elektroenergetických zariadení
distribučnej sústavy, vrátane transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok
a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „Kiosková
trafostanica DOFA 2. lA 630 kVA a VN prípojka Vodrážka s.r.o." a vo veci súhlasu so
zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške 520,- €na základe znaleckého posudku v prospech
mesta Zlaté Moravce , ktorú uhradí spoločnosť V ODRÁŽKA, s.r.o„
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 nasledovne:
- parcela KN registra „C" číslo 2846/9 1 o výmere 872 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 12,54 m2 VN káblom a
- parcela KN registra „C" číslo 2846/92 o výmere 1252 m2 , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , plošný rozsah zaťaženia 21,66 m2 VN káblom.
V Zlatých Moravciach dňa 16.06.20 16
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.., šan Husár
prin;átor mesta

Uznesenie č. 397/2016
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 16.06.2016
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 17. zasadnutí MZ konanom dňa
16. 06.2016
prerokovalo
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
s ch va ťuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach, dňa 16. 06.2016
PaedJ?r· � - n Husár
,
pnmator
mesta
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Uznesenie č. 398/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e ro k o v a l o

určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v edom i e

že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 18. zasadnutí MZ konanom
dňa 30.06.2016

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

Uznesenie č. 399/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
b e r i e n a v e do m i e

�
�

overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Karola Švajčíka a p. poslanca

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016
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Pa

r. Ota Balca

;- šan Husár
prir.nátor mesta

Uznesenie č. 400/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

?,j

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča
u ku a p. poslru*yňu M
a
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PaedDr:---Bu'šan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 40112016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

program zasadnutia 18. MZ
sch v a ľuje

program zasadnutia 18. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie
bodu programu:
„Schválenie dokumentov potrebných k založeniu súkromnej akciovej spoločnosti so
100% majetkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce - Mestská nemocnica Zlaté Moravce
a.s." ako bod č. 11
Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na zaradenie bodu programu: „Zásady pre
tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Moravce" ako bod č. 12
Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na zaradenie bodu programu: „Zloženie
členov redakčnej rady Tekovských novín" ako bod č. 13

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 402/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Schválenie dokumentov potrebných k založeniu súkromnej akciovej spoločnosti so
100% majetkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce - Mestská nemocnica Zlaté Moravce
a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
preroko v a l o

schválenie dokumentov potrebných k založeniu súkromnej akciovej spoločnosti so 100%
majetkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce - Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
s ch v a ľ u j e
dokumenty potrebné k založeniu súkromnej akciovej spoločnosti so 100% � \tkovou
účasťou Mesta Zlaté Moravce - Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.

i

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

)

(]!)

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 403/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Zásady pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e ro k o v a l o

c� .9
Í/·. -�1�
�

Zásady pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Moravce
schv a ľu j e

Zásady pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Mora ce

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

_:../
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 404/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Zloženie členov redakčnej rady Tekovských novín
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

zloženie členov redakčnej rady Tekovských novín
sc hv a ľu j e

členov redakčnej rady Tekovských novín v zložení:
z radov poslancov MsZ: Ing. Karol Švajčík , PaedDr. Ida Ďurčeková, Mgr. Michal
Cimmermann, PaedDr. Pavol Petrovič,
z radov odborníkov: Anton Kaiser, Zuzana Mihálková
a prednostu MsÚ (stály člen redakčnej rady)
r uší

doterajšie zloženie členov redakčnej rady.

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 405/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

�

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce

�:�:: :���:�: ::� :��:::

sc hv a ľu j e

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011
Zlaté Moravce v meill po
z
v
č
Mvrhov

h

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 406/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Novelizácia č. 5 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté
Moravce s účinnosťou od 01.09.2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokoval o

novelizáciu č. 5 VZN č. 112008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce
s účinnosťou od 01.09.2016
sch v a ľuj e

novelizáciu č. 5 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce
s účinnosťou od 01.09.2016

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 407/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie prevodu pozemku medzi Mestom Zlaté Moravce a m a n ž e l m i
R a č e k o v ý m i zmluvou o prevode vlastníctva pozemku 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 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pre manželov Ing. Vladimíra Račeka a Evu Račekovú, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KN registra „C" číslo 2838/7 o celkovej výmere 1811 m2 v kultúre
o s t a t n é plochy, z ktorej geometrickým plánom číslo 6/2016 vyhotoveným 20.01.2016
GOK Tibor Drienovský bola odčlenená parcela registra „C" číslo 2838/17
o výmere 33 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorú žiadajú manželia Račekoví od Mesta
Zlaté Moravce, nakoľko je na nej postavený prístrešok.
Prevod pozemku parcely KN registra „C" číslo 2838/17 o v ý m e r e 3 3 m 2 druh
pozemku o s tatné plochy kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov je za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 1 10,-€ , splatnú
pri podpise kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- manželia Račekoví sú spoluvlastníkmi susedného prislúchajúceho pozemku,
- pozemok malej výmery,
sc h v a ľ u j e

315 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce prevod pozemku parcely KN registra „C" číslo 2838/17 o výmere 33 m2 druh pozemku
ostatné plochy, kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre manželov Ing. Vladimíra Račeka a Evu Račekovú, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 110,-€ , splatnú pri podpise
kúpnej zmluvy.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v celosti
vlastník pozemku parcely KNregistra „C'' číslo 2838/7 o celkovej výmere 181 1 m 2 v kultúre o
s t a t n é plochy, z ktorej geometrickým plánom číslo 6/2016 vyhotoveným 20.01.2016 GOK
Tibor Drienovský bola odčlenená parcela registra „C" číslo 2838/17
o výmere 33 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorá je predmetom prevodu a ktorú žiadajú
manželia Račekoví od Mesta Zlaté Moravce, nakoľko je na nej postavený prístrešok.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- manželia Rače�o�í sú spoluvlastníkmi susedného prislúchajúceho poze
- pozemok malej vymery,

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016
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PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 408/2016
z

18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach konaného dňa 30. 06. 2016

Návrh na schválenie prevodu pozemku medzi predávajúcim Ing. Vladimírom Račekom
a kupujúcim Mestom Zlaté Moravce zmluvou o prevode vlastníctva pozemku v zmysle
VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté
Moravce, článok 15 ods. 1 písm. f)
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
pr e r o k o v a l o
návrh na schválenie prevodu pozemku medzi predávajúcim Ing. Vladimírom Račekom, ktorý
odpredáva v celosti Mestu Zlaté Moravce, Ul.

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 308 676 v
k. ú. Zlaté Moravce časť parcely KN registra „C" číslo 110712 o celkovej výmere 3166 m2 druh

pozemku ostatné plochy, zapísané v celosti vo vlastníctve Ing. Vladimíra Račeka podľa LV č.

4339, z ktorej geometrickým plánom č. 5/2016 vyhotoveným 20.0 1.2016 GOK Tibor
Drienovský bola odčlenená novovytvorená parcela KN registra „C" číslo 1107/8 o výmere
122 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorá je predmetom prevodu, ako časť mestského
chodníka, za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu

110,-€, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.

Schválenie prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku j e v zmysle
VZN mesta Zlaté Moravce č.

6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce,
15 ods. 1 písm. f) mestské zastupiteľstvo schvaľuje

v znení neskorších novelizácií, článku

-

odplatný prevod nehnuteľného majetku a úkony podľa príslušných právnych predpisov.

sch v a ľuj e
prevod pozemku medzi predávajúcim Ing. Vladimírom Račekom, ktorý odpredáva v celosti
Mestu Zlaté Moravce, Ul.

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 308 676 v k. ú. Zlaté
/2 o celkovej výmere 3166 m2 druh

Moravce časť parcely KN registra „C'' číslo 1107

pozemku ostatné plochy, zapísané v celosti vo vlastníctve Ing. Vladimíra Račeka podľa LV
č.

4339, z ktorej geometrickým plánom č. 5/2016 vyhotoveným 20.01.2016 GOK Tibor
„C" číslo 1107/8 o výmere
122 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorá je predmetom prevodu, ako časť mestského
chodníka, za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 1 10,-€, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.

Drienovský bola odčlenená novovytvorená parcela KN registra

Schválenie prevodu pozemku kúpnou zmluvou o prevode práv k pozemku je v zmysle
VZN mesta Zlaté Moravce č.

6/20 11 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce,
15 ods. 1 písm. f) mestské zastupiteľstvo schvaľuje

v znení neskorších novelizácií, článku

-

odplatný prevod nehnuteľného majetku a úkony podľa príslušných právnyd� predpisov.
!

V Zlatých Moravciach dňa

30.06.2016

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 409/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

30.06.2016

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce schválenie prevodu pozemku medzi Mestom Zlaté Moravce a HP STROJÁRNE,
spol. s r.o. zmluvou o prevode vlastníctva pozemku 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 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce - novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo
2846/306 o výmere 115 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa
Geometrického plánu č. 102014/2016 vyhotoviteľa GEO - PRE, s.r.o. zo dňa 11.04.2016,
úradne overeného OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 20.06.2016, kúpnou
zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v c e l o s t i pre

spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 34 145 095, zastúpenej konateľom Ing. Jozefom Hollým.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v
celosti vlastník pozemkov parciel

KN registra „C" číslo 2846/191 o celkovej výmere

1257

m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a parcely číslo 2846/192 o celkovej
výmere 514 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria. Pozemok navrhnutý k odpredaju
sa skladá z častí parciel KN registra „C'' číslo 2846/191 z ktorej sa zaberá výmera 71
m2 a z časti parcely číslo 28461192 z ktorej sa zaberá výmera 44 m2 , ktoré sú začlenené v
novovytvorenej parcele KN registra „C" číslo 2846/306 o výmere 115 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, podľa Geometrického plánu č. 102014/2016 vyhotoviteľa
GEO - PRE, s.r.o. zo dňa 11.04.2016.
Prevod pozemku parcely

KN registra „C" číslo 2846/306 kúpnou zmluvou o prevode práv

k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je za nasledovných podmienok:
- všetky úpravy oplotení a vodomerných šácht budú uskutočnené až v čase budovania
cestného prepojenia a na náklady firmy HP STROJÁRNE, spol. s r.o.,
- počas

likvidácie

existujúcej

časti

betónového

plota

budú

panely

použité

na

prístup

do

rekonštrukciu zostávajúcej časti pôvodného betónového plota,
- existujúca brána bude posunutá na nové hranice pozemku,
- firma

Bauer

vodomerných

Gear
šácht

Motor

Slovakia

umiestnených na

s.r.o.

bude

mať

súčasnej parcele

č.

neobmedzený

2846/192 a následne na

novovytvorenej parcele číslo 2846/306,

- za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2 , t.j za cenu 2.760,- €, splatnú pri podpise

kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- HP STROJÁ RNE, spol. s r.o. sú spoluvlastníkom susedného prislúchajúceho pozemku,
-

vybudovaním

prepojovacej

komunikácie

dôjde k odbremeneniu iných

areálových

komunikácií,
- pozemok malej výmery

sch v a ľu j e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce prevod pozemku v k.ú. Zlaté Moravce -

novovytvorenej parcely

KN registra „C" číslo

2846/306

o

115

výmere

m2

pozemku

druh

plochy

zastavané

a

nádvoria,

podľa

Geometrického plánu č. 102014/2016 vyhotoviteľa GEO - PRE, s. r.o. zo dňa 11.04.2016,
úradne overeného OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 20.06.2016, kúpnou
zmluvou o prevode práv k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v celosti pre
spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce, I ČO: 34 145 095, zastúpenej konateľom Ing. Jozefom Hollým.
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 3453 vedený v
celosti vlastník pozemkov parciel KN registra

„C'' číslo 28461191 o celkovej výmere

m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a parcely číslo 2846/192 o celkovej
výmere 514 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria. Pozemok navrhnutý k odpredaju
1257

sa skladá z častí parciel KN registra „C" číslo 28461191 z ktorej sa zaberá výmera 71
2
m2 a z časti parcely číslo 2846/192 z ktorej sa zaberá výmera 44 m , ktoré sú začlenené v
2
novovytvorenej parcele KN registra „C" číslo 2846/306 o výmere 115 m druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, podľa Geometrického plánu č. 102014/2016 vyhotoviteľa
GEO - PRE, s.r.o. zo dňa 11.04.2016.
Prevod pozemku parcely KN registra

„C" číslo 2846/306 kúpnou zmluvou o prevode práv

k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je za nasledovných podmienok:
- všetky úpravy oplotení a vodomerných šácht budú uskutočnené až v čase budovania

cestného prepojenia a na náklady firmy HP STROJÁRNE, spol. s r.o.,
- počas

likvidácie

existujúcej

časti

betónového

budú

plota

panely

použité

na

prístup

do

rekonštrukciu zostávajúcej časti pôvodného betónového plota,
- existujúca brána bude posunutá na nové hranice pozemku,
- firma

Gear

Bauer

vodomerných

šácht

Motor

Slovakia

umiestnených

na

s.r.o.

bude

mať

súčasnej parcele

neobmedzený

č. 2846/192 a následne na

novovytvorenej parcele číslo 2846/306,

- za odsúhlasenú kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2 , t.j za cenu 2.760,- €, splatnú pri podpise

kúpnej zmluvy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- HP STROJÁRNE, spol. s r.o. sú spoluvlastníkom susedného prislúchajúceho pozemku,
-

vybudovaním

prepojovacej komunikácie dôjde k odbremeneniu iných areálových

komunikácií,
- pozemok malej výmery.

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 410/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

30.06.2016

Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časť parcely KN registra „E" číslo 5574 o spoločnej výmere 6077 m2, pre
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na

LV č. 5417 - časť parcely KN

registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre spoločnosť
BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti
Ing. Jánom Štrbom, sídlo:
Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
Oddiel:

Sro,

Vložka

36 518 212, (zaregistrovanú v OR OS Nitra,
č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli Školského

majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných parciel registra „C", podľa GP č. 9/2016 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 27.01.2016 a overeným Okresným
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 04.02.2016:
parcely číslo 15574/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere

643 m2 (pôvodne aj

v súčasnosti diel č.2), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 15574/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2

(pôvodne aj

v súčasnosti diel č.3), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 15574/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3082 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.4, pričom došlo k úprave väčšej výmery o 3 m2 v dôsledku presnejšieho
merania a nie rozšírením výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa,
parcely číslo 15574/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.5), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,
parcely číslo 15574/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.6), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo 15574/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.8), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
parcely číslo

15574/82

zastavané plochy a nádvoria o výmere 928 m2

(pôvodne aj

v súčasnosti diel č.9, pričom došlo k úprave nižšej výmery o 1 m2 v dôsledku presnejšieho
merania a nie zníženia výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa a
parcely číslo 15574/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.1O), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
- spoločnosťou BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenej konateľom spoločnosti
Ing. Jánom
Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, I ČO: 36 518 212, (zaregistrovanú v
OR OS Nitra,

Oddiel: Sro,

- za cenu 42.525,-

Vložka č.: 10020/N),

€, ktorá už bola vyplatená mestu Zlaté Moravce.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

s chv aľu j e

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa

§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417

- časť parcely K N registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273
m2 pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Jánom
Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, (zaregistrovanú v

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli
Š kolského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby.
Jedná sa o odkúpenie nasledovných parciel registra „C'', podľa GP č. 9/2016 vyhotoveného
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 27.O1.2016 a overeným Okresným
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 04.02.2016:

643 m2

(pôvodne aJ

parcely číslo 15574/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 72 m2

(pôvodne aJ

parcely číslo 15574/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
v súčasnosti diel č.2), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,

v súčasnosti diel č.3), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,

parcely číslo 15574/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3082 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.4, pričom došlo k úprave väčšej výmery o 3 m2 v dôsledku presnejšieho
merania a nie rozšírením výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa,
parcely číslo 15574/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.5), ktorá tvorí pozemok pod časťou stavby žiadateľa,

parcely číslo 15574/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.6), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,

parcely číslo 15574/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č.8), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 928 m2 (pôvodne aj
v súčasnosti diel č.9, pričom došlo k úprave nižšej výmery o 1 m2 v dôsledku presnejšieho

parcely číslo

15574/82

merania a nie zníženia výmery), ktorá tvorí pozemok pod časťou dvora žiadateľa a
parcely číslo 15574/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 (pôvodne aj v súčasnosti
diel č. l O), ktorá tvorí pozemok pod stavbou žiadateľa,
- spoločnosťou BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenej konateľom spoločnosti
Ing. Jánom
Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, (zaregistrovanú v

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N),
€, ktorá už bola vyplatená mestu Zlaté Moravce.

- za cenu 42.525,-

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými
stavbami tvoriace dvor.

V Zlatých Moravciach dňa 30. 06. 2016

í\

0
, d!)

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 41112016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - nebytové priestory v budove „DENNÉ CENTRUM" na Ul. Mojmírovej 6 v
Zlatých Moravciach pre OZ FREE TIME SK, sídlo: Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 50 330 004 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 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytové priestory
v budove „DENNÉ CENTRUM" na Ul. Mojmírovej 6 v Zlatých
Moravciach /stavba súpisné číslo 3465 (iná budova) postavená na pozemku - parcela KN
registra „C", č. parcely 2508/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Zlaté
Moravce zapísané na Katastrálnom odbore OÚ Zlaté Moravce na LV č. 3453/ - miestnosť č.
4 o výmere 23,91 m2 + spoločné priestory /chodba, kuchynka, toalety v rozsahu
nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu/
);;>.
pre
OZ FREE TIME SK, zastúpené predsedom združenia PhDr. Monikou
Paulovou, sídlo: Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 330 004 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 prenájmu tri roky /od 01.07.2016 do 30.06.2019/
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 pries tory, pozemky alebo iné nehnu teľnos ti pre subjekty
vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru , osvetovú činnos t'. záujmovú
umeleckú činnos t'. telesnú kultúru alebošport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mes ta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov 1, 00 €/ro'/é' /a úhradu alikvotnej časti nákladov za služby
spojené s predmetom nájmu/
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:
občianske združenie plánuje nebytové priestory využívať pre zmysluplné trávenie
);;>.
voľného času detí, mládeže a dospelých občanov mesta Zlaté Moravce,
;;....
zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov.
s chvaľu j e
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytové priestory v budove „DENNÉ CENTRUM" na Ul. Mojmírovej 6 v
Zlatých Moravciach /stavba súpisné číslo 3465 (iná budova) postavená na pozemku - parcela
KN registra „C", č. parcely 2508/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Zlaté
Moravce zapísané na Katastrálnom odbore OÚ Zlaté Moravce na LV č. 3453/ - miestnosť č.
4 o výmere 23,91 m2 + spoločné priestory /chodba, kuchynka, toalety v rozsahu
nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu/
�
pre
OZ FREE TIME SK, zastúpené predsedom združenia PhDr. Monikou
Paulovou, sídlo: Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 330 004 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 prenájmu tri roky /od 01.07.2016 do 30.06.2019/
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 činnost'. záujmovú
umeleckú činnost; telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov 1, 00 €/rok' /a úhradu alikvotnej časti nákladov za služby
„

-

spojené s predmetom nájmu/.
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:
>občianske združenie plánuje nebytové priestory využívať pre zmysluplné trávenie
voľného času detí, mládeže a dospelých občanov mesta Zlaté M �v,ce,
�
zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov.

(

_

J

(EJ'

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

PaedDĽDušan Husár
primátor mesta
\

\

Uznesenie č. 412/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Zupnom
dome v Zlatých Moravciach pre spoločnosť T OP CONSULTING SK, s.r.o., sídlo:
Hviezdoslavova 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 727 361 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 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e r o k o v al o

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nebytové priestory o celkovej výmere 99,21 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Župného
domu na Ul. Župná č. 8, Zlaté Moravce /stavba so súpisným číslom 3 14, postavená na
pozemku - parcele KN registra C číslo 658/1 - zapísanej na OÚ Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453/
pre spoločnosť TOP CONSULTING SK, s.r.o., zastúpenú konateľom Romanom
);>
Bugárom, sídlo: Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce, IČO: 46 727 361
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01.07.2016 do 30.06.2021
za nájomné 70,00 €/m2/rok za kancelárske a obchodné priestory o výmere 55,52 m2, 50,00
€/m2/rok za skladové priestory o výmere 37,09 m2 a 12,00 €/m2/rok za ostatné nebytové
priestory (chodba a WC) o výmere 6,60 m2,
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:
nájomca má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 20 11 a dodržiava platobnú
�
disciplínu od začiatku nájomného vzťahu,
�
zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov,
v záujme mesta Zlaté Moravce je podpora opráv Župného domu ako národnej
�
kultúrnej pamiatky,
"

„

s c hvaľu j e

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 99,21 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
Župného domu na Ul. Župná č. 8, Zlaté Moravce /stavba so súpisným číslom 314, postavená
na pozemku - parcele KN registra C číslo 658/1 - zapísanej na OÚ Zlaté Moravce,
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453/
pre spoločnosť TOP CONSULTING SK, s.r.o„ zastúpenú konateľom Romanom
�
Bugárom, sídlo: Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce, IČO: 46 727 36 1
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01.07.2016 do 30.06.202 1
za nájomné 70,00 €/m2/rok za kancelárske a obchodné priestory o výmere 55,52 m2, 50,00
€/m2/rok za skladové priestory o výmere 37,09 m2 a 12,00 €/m2 /rok za ostatné nebytové
priestory (chodba a WC) o výmere 6,60 m2•
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 1381 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
nájomca má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2011 a dodržiava platobnú
?
disciplínu od začiatku nájomného vzťahu,
�
zhodnotenie mestského majetku z vlastných zdrojov,
"

„

v zaujme mesta Zlaté Moravce Je podpora opráv Župného doµiu-1 ako národnej
kultúrnej pamiatky.

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016
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Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 413/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na zrušenie uznesenia č. 347/2008 z pokračovania 31. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 03.novembra 2008.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e rok o v a l o

návrh na zrušenie uznesenia č. 347/2008 z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 03. novembra 2008, ktorým sa schválil
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Zlaté Moravce, zapísané v LV č. 3453 ako
parcela KN č. 4724/46 o výmere 698 m2 a parcely KN č. 4724/47 o výmere 136 m 2,
o celkovej výmere 834 m 2 spoločnosti DREWITA, s.r.o., so sídlo Lodenica 6535, Šaľa, za
podmienky zriadenia vecného bremena na pozemkoch patriacich spoločnosti DREWIT A
s.r.o„ podľa GP č. 07/2008, z dôvodu umiestnenia jestvujúcej mestskej kanalizácie na jej
pozemkoch, za kúpnu cenu 1500 Sk/m2•
r uší

uznesenie č. 347/2008 z pokračovania 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach konaného dňa 03. novembra 2008, ktorým sa schválil odpredaj
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Zlaté Moravce, zapísané v LV č. 3453 ako parcela
KN č. 4724/46 o výmere 698 m2 a parcely KN č. 4724/47 o výmere 136 m2, o celkovej
výmere 834 m2 spoločnosti DREWITA, s.r.o., so sídlo Lodenica 6535, Šaľa, za podmienky
zriadenia vecného bremena na pozemkoch patriacich spoločnosti DREWITA s.r.o„ podľa GP
č. 07/2008, z dôvodu umiestnenia jestvujúcej mestskej kanalizácie na;fe} pozemkoch, za
/
kúpnu cenu 1500 Sk/m2.
V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

a:J
' ·.�

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 414/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže prevodu pozemku parcely KN registra „C" číslo 4724/47 v k. ú. Zlaté
Moravce na Hurbanovej ulici 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 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokoval o

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
zámeru previesť nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Zlaté
neskorších predpisov Moravce na Hurbanovej ulici v Zlatých Moravciach - pozemok parcelu KN registra „C" číslo
4724/47 o výmere 136 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty - nehnuteľnosť zapísanú v k.
ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
obchodnej verejnej súťaže na prevod majetku vo vlastníctve
b) návrh podmienok
Mesta Zlaté Moravce - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) „Odpredaj pozemku p.č. 4724/47 na Hurbanovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
pozemku, ktorý sa nachádza na Hurbanovej ulici v Zlatých Moravciach:
parcela KN registra „C" číslo 4724/47 o výmere 136 m2 , druh pozemku: trvalé
trávne porasty,
- za kúpnopredajnú cenu minimálne 20,- €/m2, pričom súťaž by mala byť vyhlásená
minimálne 1 mesiac, navrhovateľ musí doložiť čestné prehlásenie, že nemá voči Mestu Zlaté
Moravce a mestským organizáciám neuhradené záväzky po lehote splatnosti a ostatné
podmienky stanovené primátorom mesta,
pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia.
•

sc hvaľu j e

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 zámer previesť nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Zlaté Moravce na Hurbanovej ulici
v Zlatých Moravciach - pozemok parcelu KN registra „C" číslo 4724/47 o výmere 136 m2,
druh pozemku trvalé trávne porasty - nehnuteľnosť zapísanú v k. ú. Zlaté Moravce v LV č.
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a)
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod 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 pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - „Odpredaj
pozemku p.č. 4724/47 na Hurbanovej ulici v Zlatých Moravciach", a to
pozemku, ktorý sa nachádza na Hurbanovej ulici v Zlatých Moravciach:

parcela KN registra „C" číslo 4724/47 o výmere 136 m2 , druh pozemku: trvalé
trávne porasty,
- za kúpnopredajnú cenu minimálne 20,- €/m2, pričom súťaž by mala byť vyhlásená
minimálne 1 mesiac, navrhovateľ musí doložiť čestné prehlásenie, že nemá voči Mestu Zlaté
Moravce a mestským organizáciám neuhradené záväzky po lehote splatnosti a ostatné
podmienky stanovené primátorom mesta,
pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia.
m en u j e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta Zlaté Moravce (z Mestského úradu) menovaní primátorom mesta
a štyria poslanci určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec JUDr. Michal Cimmermann
(predseda komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb),
poslanec Mgr. Roman Šíra, Ing. Ján Adamec a Ing. Karol Švajčík
u k lad á
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
•

•

•

V

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu ( 100%)
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej
v��ejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa ?bc �odnej verejnej
t v

:: ::

Zlatý

ravciach dňa 30.06.2016
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Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 415/2016
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Informácia o poverení zástupcu primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
prerokoval o

Informáciu o poverení zástupcu primátora mesta
b e r i e n a v e dom i e

Informáciu o poverení zástupcu primátora mesta, ktorým sa na základe poverenia primátora
mesta stal Ing. Marek Holub

íl

V Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

&

PaedDr. Dúšan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 416/2016
zo 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na financovanie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia parkovacích plôch pred
poštou na Nám. A. Hlinku za účelom kvalitných parkovacích služieb mesta občanom"
z úverových zdrojov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e rokovalo

návrh na financovanie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia parkovacích plôch pred poštou
na Nám. A. Hlinku za účelom poskytovania kvalitných parkovacích služieb mesta občanom"
z úverových zdrojov
sc hvaľu j e

financovanie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia parkovacích plôch l;l'.eq poštou na Nám.
A. Hlinku za účelom kvalitných parkovacích služieb mesta občanom" z/ úverbvých zdrojov
V

Zlatých Moravciach dňa 30.06.2016

(JD

PaedDr:-D"ušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 417/2016
zo 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na financovanie projektovej dokumentácie a realizácie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia cesty na ulici Janka Kráľa v úseku od križovatky MK Migazziho
smerom k Nám. A. Hlinku" z úverových zdrojov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 18. zasadnutí MZ konanom dňa
30.06.2016
p r e rokovalo

Návrh na financovanie projektovej dokumentácie a realizácie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia cesty na ulici Janka Kráľa v úseku od križovatky MK Migazziho smerom
k Nám. A. Hlinku" z úverových zdrojov
schvaľu j e

Návrh na financovanie projektovej dokumentácie a realizácie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia cesty na ulici Janka Kráľa v úseku od križovatky MK Migazziho smerom
k Nám. A. Hlinku" z úverových zdrojov

D

V Zlatých Moravciach dňa 30.6.2016
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PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 418/2016
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 30.06.2016
Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien - medzi oprávneným
Kaufland Slovenská republika v. o. s. - a povinným Mestom Zlaté Moravce (stavba
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") na časť
parcely registra „E" číslo 5694
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MsZ konanom dňa
30.06.2016
p r e r o k o v al o

návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Kaup and Slovenská
republika v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 83 1 04 Bratislava, ICO : 35 790 164,
zastúpenou Michelom Golianom a Róbertom Dikanom ako oprávneným a medzi Mestom
Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, I Č O : 00308676, zastúpené
PaedDr. Dušanom Husárom - primátorom mesta ako povinným. Zmluva o zriadení vecných
bremien súvisí s vybudovaním vodovodnej prípojky k OC Kaufland, ktorá sa z časti nachádza
na časti pozemku povinného - parcely KN registra „E" číslo 5694, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 18930 m2, vyznačenej v geometrickom pláne č. 24/2016 vyhotovenom
geodetom Ing. M. Bulíková dňa 23.05.2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a ktorá
ďalej súvisí s vybudovaním kanalizačnej prípoj ky k OC Kaufland, ktorá sa z časti nachádza
na časti pozemku povinného - parcely KN registra „E" číslo 5694, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 18930 m2, vyznačenej v geometrickom pláne č. 22/2016 vyhotovenom
geodetom Ing. M. Bulíková dňa 23.05.2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluva o zriadení vecných bremien je daná vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien na
dobu neurčitú, odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom č. 129/2016 znalca Ing.
Ľubomíra Rajnohu vo výške 275,- €. Náklady spojené s uzatvorením zmluvy o zriadení
vecných bremien hradí oprávnený.
s c h vaľu j e

Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s.
so sídlom Trnavská cesta 4 1/A, 831 04 Bratislava, IČ O : 35 790 164, zastúpenou Michelom
Golianom a Róbertom Dikanom ako oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 00308676, zastúpené PaedDr. Dušanom Husárom
- primátorom mesta ako povinným. Zmluva o zriadení vecných bremien súvisí
s vybudovaním vodovodnej prípoj ky k OC Kaufland, ktorá sa z časti nachádza na časti
pozemku povinného v k. ú. Zlaté Moravce - parcely KN registra „E" číslo 5694, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 18930 m2, vyznačenej v geometrickom pláne č. 24/2016
vyhotovenom geodetom Ing. M. Bulíková dňa 23.05.2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy a ktorá ďalej súvisí s vybudovaním kanalizačnej prípoj ky k OC Kaufland, ktorá sa
z časti nachádza na časti pozemku povinného v k. ú. Zlaté Moravce - parcely KN registra „E"
číslo 5694, druh pozemku ostatné plochy o výmere 18930 m2 , vyznačenej v geometrickom
pláne č. 22/20 16 vyhotovenom geodetom Ing. M. Bulíková dňa 23.05.2016, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva o zriadení vecných bremien je daná vo veci súhlasu
so zriadením vecných bremien na dobu neurčitú, odplatne za sumu určenú znaleckým
posudkom č. 129/2016 znalca Ing. Ľubomíra Rajnohu vo výške 275,- €. Náklady spoj ené
s uzatvorením zmluvy o zriadení vecných bremien hradí oprávnený.
Obsahom vecných bremien je právo oprávneného umiestniť vodovodnú a kanalizačnú
prípoj ku na časti pozemku povinného a tieto prípoj ky neobmedzene a výlučne užívať,
vykonávať údržby, opravy, preloženie alebo iné ich stavebné úpravy ako aj ich odstránenie,
a kedykoľvek vstupovať a vchádzať na časť pozemku povinného zaťaženú vecným bremenom

za účelom opráv, údržby, preloženia alebo iných stavebných úprav ako aj za účelom ich
prípadného odstránenia a umožniť všetkým tretím osobám povereným vykonávaním opráv,
údržby, preloženia alebo iných stavebných úprav prípojok ako aj ich odstránenie, vstup
�
a vjazd na časť pozemku povinného zaťaženom vecnými breme
V Zlatých Moravciach dňa 3 0. 6.2016
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PaectD ŕ. 'Dušan Husár
primátor mesta

Uznesenie č. 419/2016
zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016

Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 19. zása'dnutí MZ konanom
dňa 14.07.2016

V Zlatých Moravciach dňa 14.07.2016

Uznesenie č. 420/2016
zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca RNDr. Jozefa
Cimmermanna

Palušku a p. poslanca JUDr. Michala

V Zlatých Moravciach dňa 14.07.2016

PaedDr. Dušan Husár
.

,I

pnmator mesta

Uznesenie č. 421/2016
zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14. 07.2016

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča
za členov: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú a p. poslanca Vl

fuí?'ra Klučiara

V Zlatých Moravciach dňa 14.07.2016

Pae .' ' Dušan Husár
/,
pn rator
mesta

Uznesenie č. 422/2016
zo 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016

Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

program zasadnutia 19. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 19. MZ s nasledujúcimi zmenami:
Návrh p. poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zmenu názvu
bodu programu
č. 11 kde sa pôvodný názov bodu „Schválenie podmienok pre výberové konanie
partnera do akciovej spoločnosti - Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s." na „Návrh
na schválenie spôsobu výberu strategického partnera pre výber do akciovej
spoločnosti - Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. a schválenie podmienok výberu

V Zlatých Moravciach dňa 14.07.2016

PaedDr. Dušan Husár
. ,/
pnm �tor mesta

Uznesenie č. 423/2016

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016
Návrh na schválenie spôsobu výberu strategického partnera do akciovej spoločnosti Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu výberu strategického partnera do akciovej spoločnosti - Mestská
nemocnica Zlaté Moravce a.s.
s chv a!' uje

spôsob výberu partnera do akciovej spoločnosti - Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
súťažným dialógom s uchádzačmi vybranými priamym oslovením podľa zákona č. 138/1991
o majetku obcí§ 9a ods. l písmeno c) priamym prevodom najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.22d
ukladá

prednostovi Mestského úradu neodkladne vyzvať potenciálnych záujemcov, aby predložili
ponuky pre výber strategického partnera do Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s., na
základe vypracovaných kritérií mesta Zlaté Moravce
Termín predloženia ponúk do 19.08.2016
určuje

výberovú komisiu pre vyhodnotenie predložených ponúk na výber strategického partnera do
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s., v zložení:
poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,
primátor mesta Zlaté Moravce,
zástupca spoločnosti Visions Consulting, s.r.o. s poradným hlasom,
odborníci z odboru poskytovania zdravotnej starostlivosti s poradným , l'ä:S o m.

V Zlatých Moravciach, dňa 14.07.2016
primí;itor mesta

Uznesenie č. 424/2016

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016
Návrh dodatku č. 6, 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 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

návrh Dodatku č. 6, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
sc hvaľuje

Dodatok č. 6, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa

14.07.2016

Uznesenie č. 425/2016

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa
Návrh na

14.07.2016

schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce

na základe obchodnej verejnej súťaže Hodruša-Hámre - rekreačná chata

stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci

súpisné číslo

č. 62,

pozemky čísla parciel 446/1,

446/2 a 447/1.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí konanom dňa
14.07.2016

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu

vlastníctva

nehnuteľného majetku

nachádzajúceho sa v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre

-

Mesta

Zlaté

stavby súpisné číslo 62

postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 44611 (rekreačná chata)
parcelu KN registra „C" číslo 44611 o výmere
a nádvoria (pozemok pod stavbou),

Moravce
a pozemky

91 m2 , druh pozemku zastavané plochy

parcelu KN registra

„

C

"

číslo 446/2 o výmere 50 m2,

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok (dvor) a parcelu KN registra
44711 o výmere 879 m2, druh pozemku záhrady, všetky nehnuteľnosti

„

C

"

číslo

zapísané v k. ú.

Kopanice v LV č. 142 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, ako prebytočného majetku, na
základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže - schválením kúpnej zmluvy
medzi predávajúcim Mestom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676
a medzi kupujúcim Jozefom Víglašským
s najvyššou ponukou kúpnej ce ny 36.020,-€

schvaľuje
pre vod vlastníctva ne hnute ľného maje tku Me sta Zlaté Moravc
e nachádzajúce ho sa v k. ú.
Kopanice v obci Hodruša-Hámre - stavby súpisné číslo 62 postave ne j na pozemku parce le KN
re gistra „C" číslo 44611 (re kre ačná chata) a poze mky parce lu KN re gistra „C'' číslo 446/1 o
výme re 91 m2 , druh poze mku zastavané plochy a nádvoria (poze mok pod stavbou), parce lu KN
re gistra „C'' číslo 446/2 o výme re 50 m2, druh poze mku zastavané plochy a nádvoria poze mok
(dvor) a parce lu KN re gistra „C" číslo 44711 o výme re 879 m2, druh poze mku záhrady, vše tky
ne hnute ľnosti zapísané v k. ú. Kopanice v LV č. 142 v celosti na Me sto Zlaté Moravce , ako
pre bytočného maje tku, na základe schvále ných podmienok obchodne j ve re jne j súťaže schvále ním kúpne j zmluvy me dzi pre dávajúcim Me stom Zlaté Moravce , Ul. 1. mája 2, 953 01
Zlaté Moravce , IČO: 003 08676 a me dzi kupujúcim Jozefom Víglašským s najvyššou ponukou
k�pne j ceny 36.020,-€.

V Zlatých Moravciach

dňa

14.07.2016

Uznesenie č. 426/2016

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 14.07.2016
Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 19. zasadnutí MZ konanom dňa
14.07.2016
prerokovalo

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce - Mestské
stredisko kultúry a športu p.o.
schvaľuje

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce - Mestské
stredisko kultúry a športu p.o.

V Zlatých Moravciach, dňa 14.07.2016
ušan Husár

pri átor mesta

1

Uznesenie č. 427/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Určenie zapisovatel'ky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

20.

zasadnutí MZ konanom dňa

25.08.2016

prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 20. z
dňa 25.08.2016

V Zlatých Moravciach diía 25.08.2016

�f�

Ing. Ma ri

prednos

Ko � áč

sU

Uznesenie č. 428/2016

z

20.

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016

Určenie overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

20.

zasadnutí MZ konanom dňa

25.08.2016

pr erokovalo
určenie overovateľov zápisnice
beri e na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Mareka Holuba a p. poslank
Ď určekovú

V Zlatých Moravciach dila

25.08.2016

Pae

ušan Husár

prirl} tor mesta
·

fa�

Ing. Mari

predno

Ko�áč

MsU

Uznesenie č. 429/2016

z

20.

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di'ía 25.08.2016

Schválenie návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

20.

zasadnutí MZ konanom dňa

25.08.2016

pr erokovalo
návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara
za členov: p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna a p. poslankyňu P
Vicianovú

V Zlatých Moravciach dňa

25.08.2016

ušan Husár

prii;nátor mesta

rafo

Ing. Mari

predno

Ko�áč

Msu

Uznesenie č. 430/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 25.08.2016
Schválenie programu zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
program zasadnutia 20. MZ
schvaľuj e
program zasadnutia 20. MZ s nasledujúcimi zmenami:
1. Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba
na stiahnutie bodu programu č.24:
Ú
„Informácia o zmene organizačnej štruktúry Ms " (mat. č.14-20MZ-2016)
2. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu programu:
„Návrh na prevzatie úveru na navýšenie základného imania do
ej spoločnosti
mesta Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s." ako bod č. 13

V Zlatých Moravciach di1a 25.08. 2016

"
ľa

Ing. Mari

predno

Ko�áč

MsU

Uznesenie č. 431/2016
z

20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dúa 25.08.2016

Schválenie volebnej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
návrh na voľbu volebnej komisie
volí
za predsedu volebnej komisie: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
hrinovú, p.
za členov: p. poslanca Mgr. Romana Šíru, p. poslankyňu Mgr. Deni
poslankyňu MVDr. Martu Balážovú, p. poslanca Ivana Madolu

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016

�fo

Ing. Mari

predno

Ko�áč

MsU

Uznesenie č. 432/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného d11a 25.08.2016

Návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku, aby kandidáti na hlavného kontrolóra počas
vystúpenia ich protikandidátov opustili rokovaciu miestnosť

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.201 6
prerokovalo
návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku, aby kandidáti na hlavného kontrolóra počas
vystúpenia ich protikandidátov opustili rokovaciu miestnosť
schvaľuje
ntrolóra počas
návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku, aby kandidáti
vystúpenia ich protikandidátov opustili rokovaciu miestnosť

V Zlatých Moravciach dI1a 25.08.2016
.

ušan Husár

pri 1átor mesta
·

/

Ing. Mari

prednost

f,
!�

K � váč

sU

Uznesenie č. 433/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dlia 25.08.2016
Voľba hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom

20.

zasadnutí MZ konanom dťía

25.08.2016

b eri e na v edomi e
prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
k o n š t a t u j e, ž e
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení
v olí
v súlade § l 8 a zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
pisov JUDr.
Alžbetu Esterkovú do funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce na bu u čitú od 1. 9.
2016 - 31. 8. 2022

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016

�
:;:;

Ing. Mariá

prednost

' oy áč

su

Uznesenie č. 434/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Určenie platu a určenie úväzku hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta podľa§ 18c ods. 1) písm. t) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, t.j.
883,- eur x koeficient podľa počtu obyvateľov, t.j. 1,96 1730,68- eur) a určenie pracovného
úväzku v rozsahu - plný pracovný úväzok
určuj e
a) plat hlavného kontrolóra mesta podľa§ l 8c ods. 1) písm. t) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, t.j. 883,- eur x
koeficient podľa počtu obyvateľov, t.j. 1, 96 1730,68,- eur )
b) v súlade s§ 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení praco ný úväzok
hlavnému kontrolórovi v rozsahu - plný pracovný úväzok
=

=

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016

�

:tsuy

Ing. Mariá

prednost

o áč

Uznesenie č. 447/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Návrh na prevzatie investičného úveru pre potreby mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
a) návrh na prevzatie investičného úveru pre potreby mesta Zlaté Moravce
b) návrh na zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
schvaľuje
a) prijatie investičného úveru do výšky 800.000 eur pre potreby mesta Zlaté Moravce.
Účelovosť použitia úveru bude schválená osobitným uznesením MsZ.
b) zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
ní neskorších
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 25. 08.2016

primátor mesta

�
�t�

Ing. Mariá K ov_ áč

prednos

sU

Uznesenie č. 446/2016

z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Informácia o zmene sekretára Komisie školstva, kultúry a športu a informácia o zmene
sekretára Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
Informácia o zmene sekretára Komisie školstva, kultúry a športu a informácia o zmene
sekretára Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
b eri e na vedomŤe
a) informáciu o zmene sekretára Komisie školstva, kultúry a športu, kde PaedDr. Milana
Širučeka nahrádza Mgr. Danuša Hollá
.ikácií, kde
b) informáciu o zmene sekretára Komisie dopravy a správy miestnych ko
Alexandru Borčániovú nahrádza Ing. Veronika Sýkorová

V Zlatých Moravciach, dňa 25.08.2016

primátora mesta

ft��

Ing. Mariá

prednos

' ov � č

sU

�

uvedené priestory skrášlila a tvoria jeden funkčný celok s prednou č
Denný a nočný bar, ktorému končí nájomná doba 31.01.2020 _.--r--...._

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016

;,

:;�sU

Ing. Mariá Ko�áč

prednos

Uznesenie č. 445/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016

Návrh na schválenie pred Íženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - nebytové priestory v budove „Strediska občianskej vybavenosti"
Duklianska 2B pre Alenu Hudákovú NATALY BAR 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
25. 08. 2016

v

Zlatých Moravciach

na svojom 20. zasadnutí konanom dňa

prerokova lo

návrh na schválenie predÍženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - nebytového priestoru o celkovej výmere 34,00 m2 nachádzajúceho sa na
prízemí nehnuteľnosti - budova na Ul. Duklianska č. 2/B, Zlaté Moravce so súpisným číslom
1572 /budova SOV/, postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo 2490/2. zapísaná
na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, v k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453
�
pre podnikateľský subjekt - Alena Hudáková NATAL Y BAR, miesto podnikania:
Hviezdoslavova 20, Zlaté Moravce, I ČO: 35 105 968 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 01.09.2016 do 31.01.2020 za cenu 1.172,18 €/rok /nájomné v zmysle VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, účinného od 11.07.2011 v
znení jeho Dodatkov/.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na predÍženie doby nájmu podľa § 9a ods. 9, písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovje:
>
uvedené priestory skrášlila a tvoria jeden funkčný celok s prednou časťou prevádzky Denný a nočný b ar, ktorému končí nájomná doba 31.01.2020
,

schvaľuje
315 väčšinou všetkých poslancov predÍženie doby prenájmu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nebytového priestoru o celkovej výmere 34,00 m2
nachádzajúceho sa na prízemí nehnuteľnosti - budova na UL Duklianska č. 2/B, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1572 /budova SOV/, postavená na pozemku - parcele KN
registra „C" číslo 2490/2, zapísaná na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, v k.ú. Zlaté
Moravce na LV č. 3453
>pre podnikateľský subjekt - Alena Hudáková NA TALY BAR, miesto podnikania:
Hviezdoslavova 20, Zlaté Moravce, IČ O: 35 105 968 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
poclJ'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
na dobu od 01.09.2016 do 31.01.2020 za cenu 1.172,18 €/rok /nájomné v zmysle VZN č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, účinného od 11.07.2011 v
znení jeho Dodatkov/.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na predÍženie doby nájmu podľa § 9a ods. 9. písm.
c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
,

>-

zabezpečenie výstavby nájomného bytového domu v meste Zlaté Moravce pre
občanov mesta, ktorá bude prefinancovaná z prostriedkov štá
o fondu rozvoja
bývania a dotácie MDVa R R S R na účel sociálneho bývania.

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016

Mari!i
d�Koyáč

Ing.
prednos

sU

Uznesenie č. 444/2016
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného ch'í.a 25.08.2016

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časť pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C" číslo 2537/1 pre
investora stavby ViOn, a.s., na účely výstavby nájomného bytového domu, 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 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravceprenájmu časti mestského pozemku parcely KN registra „C" číslo 2537/l v k.ú. Zlaté
Moravce, vedenej na L V č. 3453 pre spoločnosť ViOn, a.s. Továrenská 64, 953 O 1 Zlaté
Moravce, JČO: 36526185, zastúpenú Ing. Martinom Ondrejkom- predsedom predstavenstva,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom výstavby „Nájomného bytového
domu 32 B.J. v Zlatých Moravciach" /podľa už spracovanej štúdie PRONSTAV-om Zlaté
Moravce/
na dobu od 01.09.2016 do ukončenia výstavby a odovzdania bytového domu
mestu, za cenu podľa VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, článok 9 ods. 1 písm. g) - 1,00 €/ rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
�
zabezpečenie výstavby nájomného bytového domu v meste Zlaté Moravce pre
občanov mesta, ktorá bude prefinancovaná z prostriedkov štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácie MDVaRR SR na účel sociálneho bývania.

schvaľuje
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - prenajom časti mestského pozemku parcely KN registra „C" číslo 2537/1 v k.ú.
Zlaté Moravce, vedenej na LV č. 3453, pre spoločnosť ViOn, a.s. Továrenská 64, 953 01
Zlaté Moravce, IČ O: 36526185, zastúpenú Ing. Martinom Ondrejkom - predsedom
predstavenstva, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č.
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom výstavby „Nájomného
bytového domu 32 B.J. v Zlatých Moravciach" /podľa už spracovanej štúdie PRONSTAV-om
Zlaté Moravce/ na dobu od 01.09.2016 do ukončenia výstavby a odovzdania bytového domu
mestu, za cenu podľa VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, článok 9 ods. 1 písm. g) - 1,00 € I rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:

Uznesenie č. 443/2016
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 25.08.201 6
Návrh na 3. zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
návrh na 3. zmenu Rozpočtu príspevkovej orga111zac1e Mestská nemocmca prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016
schvaľuj e
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocni prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatren'
312016, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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Uznesenie č. 442/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Návrh na 2. zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
návrh na 2. zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzacre Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016
schvaľuje
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgaruzac1e
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatren' č. 2016, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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Uznesenie č. 44112016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dií.a 25.08.2016
Návrh na vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti JMEXFIN
s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
návrh na vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli prevzaté po zrušenej
príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta, mestský podnik voči spoločnosti
IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktorá odkúpila pohľadávky voči
Záhradníckym službám mesta, mestský podnik za dodané a nezaplatené rakvy od spoločností
DREVAN s.r.o„ Ku Surdoku 25/C, Prešov, I ČO: 36445274 a Drevocom s.r.o., Hraničná 21,
Trnava, I ČO: 36 229 679
schvaľuje
vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli prevzaté po zrušenej príspevkovej
organizácii Záhradnícke služby mesta, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o.
Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktorá odkúpila pohľadávky voči Záhradníckym službám
mesta, mestský podnik za dodané a nezaplatené rakvy od spoločností DREVAN s.r.o., Ku
Surdoku 25/C, Prešov, IČ O: 36445274 a Drevocom s.r.o., Hraničná 21, Trnava, IČO:
36229679 nasledovným spôsobom:
1. Mesto Zlaté Moravce uhradí spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra za dodané
a nezaplatené rakvy od spoločnosti Drevocom s.r.o. Trnava vo výške 12.369.62 eur a
prislúchajúci úrok z omeškania ku dňu zaplatenia
2. Rozhodnutie o zvyšnej časti záväzkov voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra za
dodané a nezaplatené rakvy od spoločnosti DREVAN s.r.o. Prešov vo výške
65.553,53 eur sa ponechá na občianske súdne konanie.
schvaľuje
financovanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce vo výške 12.369,62 eur a pris hajúcich úrokov
Zlaté Moravce
z omeškania ku dňu zaplatenia spoločnosti fMEXFIN s.r.o. Nitra voči
z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v plnej výške.

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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Uznesenie č. 440/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.201 6
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)1ch Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16
schvaľuj e
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 16 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Príjmy spolu
Bežné výdavky
Bežné výdavky- rozpočt.org.
Kapitálové výdavky
Kapitál.výd. - rozpočt.org.
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu

Rozpočet
na rok 2016
6 8 23 125€
0€

l5. zmena rozpočtu

na rok2016
7 252 3 1 7€

Návrh na 16. zmenu
rozoočtu na rok 2016
0€

4 280€

+1 73 10€

16. zmena rozpočtu
na rok 2016
7 252 3 1 7€
21 590

E

88 880€

1 803 037€

0€

1 803 037€

6 912 005€

9 059 634€

+ 17310€

9 0 76 944€

Rozpočet
na rok 2016
4 884 125€

1 5. zmena rozpočtu
na rok 2016
5 069 576€

Návrh na 16. zmenu
roznočtu na rok 2016
0€

1 818 OOO€

2 132 292 E

0€

2 13 2 29 2€

75 880 €

512 466€

+1 7310€

5 29 776€

0€

11 300€

0€

11 300 E

124 OOO€

1 3 24 OOO€

6 902 005€

9 049 634€

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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1 3 24OOO€
9 066 944€

Uznesenie č. 439/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 na
úhradu záväzkov po lehote splatnosti

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 na úhradu
záväzkov po lehote splatnosti v rámci riešenia oddlženia nemocnice
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2016
schvaľuje
a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzac1u Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 v celkovej
výške 36.000 eur na bežné výdavky so záväzným ukazovateľom na úhradu záväzkov po
lehote splatnosti, pričom každá úhrada výdavku bude predložená zriaďovateľovi na
odsúhlasenie
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatre1úm č. 19/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z ene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k znese m

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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Uznesenie č. 438/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dťí.a 25.08.2016
Návrh na vloženie finančného majetku do novozaloženej akciovej spoločnosti mesta
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
18/2016

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom drfa
25.08.2016
preroko v alo

a) návrh na vloženie finančného majetku do novozaloženej akciovej spoločnosti mesta
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 8/201 6
schvaľuje
a) vklad peňažných prostriedkov vo výške 25.000 em (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) ako
finančný vklad Mesta Zlaté Moravce do základného imania novozaloženej akciovej
spoločnosti mesta Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. I 8 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z
e a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu...-r----...._
__.
V Zlatých Moravciach dňa 25.08. 201 6
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Uznesenie č. 437/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové
výdavky

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta v celkovej výške 25.700 eur
na kapitálové výdavky vo výške 2.000 eur za vyhotovenie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu S0-01 lávky pre peších a S0-02 lávky pre peších cez rieku Žitava v centre
mesta na Župnej ulici a vo výške 23.700 eur na realizáciu rekonštrukcie S0-02 lávky pre
peších cez rieku Ž itava v centre mesta na Župnej ulici
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), a 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 dií.a 25.08.2016
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Uznesenie č. 436/2016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na úhradu
záväzkov po lehote splatnosti pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
prerokovalo
a) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na úhradu záväzkov
po lehote splatnosti k 31.12.2015 pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2016
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na úhradu záväzkov po lehote
splatnosti pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce vo výške 30.000 eur na bežné výdavky so záväzným ukazovateľom
na úhradu záväzkov po lehote splatnosti k 31.12.2015 voči Národnej transfúznej službe SR
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2012016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) a d) Zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
ne a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí príloT
�-----.
V Zlatých Moravciach di1a 25.08. 2016
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Uznesenie č. 43512016

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 25.08.2016
Novelizácia č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa
25.08.2016
pr erokovalo
Novelizáciu č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje
Novelizáciu č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských ·'adeniach
Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2016
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Uznesenie č. 448/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Silvia Švaj číková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 2 1 . zasadnutí
dňa 28.09.20 1 6
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
PaedDr. ušan Husár
. ,I
pnm tor mesta
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Uznesenie č. 449/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Romana Šíru a p. poslanca PaedD . PaYia Petroviča

V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
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Uznesenie č. 450/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
vo1í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú
za členov: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča a p. poslanca Ivana Madolu
V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6
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Uznesenie č. 451 /201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

program zasadnutia 2 1 . MZ
schvaľuje

program zasadnutia 2 1 . MZ s nasledujúcimi zmenami:
1 . Návrh p . poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie bodu programu č.20:
„Presun finančných prostriedkov ZŠ Pribinova z rozpočtu školy na financovanie
opravy strechy" (mat. č. 8-2 1 MZ-20 1 6)
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
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Uznesenie č. 452/20 1 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09 .20 1 6
Schválenie mandátovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na voľbu mandátovej komisie
vo1í
za predsedu volebnej komisie: p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna
za členov: p. poslanca Ing. Mareka Holuba a p. poslanca Ivana Madolu
V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6

�

Ing. Mari Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 453/201 6
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.2016
Zloženie sľubu nastupuj úceho poslanca mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 21. zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.2016
prerokovalo

zloženie sľubu nastupuj úceho poslanca mestského zastupiteľstva

ko nštatuje

že nastupuj úci poslanec mestského zastupiteľstva Marián Tomajko zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.2016

;

Ing. Mari Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 454/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

správu mandátovej komisie
o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a že Marián Tomajko obdržal
osvedčenie, že sa stal poslancom mestského zastupiteľstva ako náhradník vo volebnom
obvode č. 2 dňa 28.09.20 1 6

berie

na vedomie

správu mandátovej komisie
o overení zloženia sľubu a o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a že Marián Tomaj ko obdržal
osvedčenie, že sa stal poslancom mestského zastupiteľstva ako náhradník
volebnom
obvode č. 2 dňa 28.09.20 1 6
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

� J
,

Pae D � >ušan Husár
pnma or mesta

�

�t MsU�

Ing. Mari
predno

Ko áč

Uznesenie č. 455/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. 09.20 1 6
Návrh na zmenu člena Komisie správy m estského majetku, podnikateľskej činnosti,
obchodu a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu
a služieb a zmenu Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
schvaľuje

zmenu člena Komisie správy mestského maj etku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, kde JUDr. Alžbetu Esterkovú nahrádza
PaedDr. Ida Durčeková a zmenu člena Komisie dopravy a správy miestnych kom �kácií, kde
PaedDr. Idu Ďurčekovú nahrádza Marián Tomaj ko.
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
ušan Husár
primá� r mesta

�

Ing. Mari Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 456/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na zmenu člena VMČ č.2 Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na zmenu člena VM Č č.2 Zlaté Moravce
schvaľuje

zmenu člena VM Č č.2 Zlaté Moravce, kde JUDr. Alžbetu Esterkovú nahrádza Marián
Tomajko
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

hK

1 ng. M aria
r o� ac
prednosta MsU
, v

Uznesenie č. 457 /20 1 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce číslo 4/201 6 , ktorým sa
ustanovuj ú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území m esta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce číslo 4 2/ 0 1 6, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce číslo 4 2/ 0 1 6, ktorým sa ustanovuj ú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6
Pae
: 7 šan Husár
.
pnmat9r mesta

,

Ing. Mariá Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 458/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8.09.20 1 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č . 5/20 1 6
o používaní pyrotechnických výrobkov n a zábavné a oslavné účely n a území Mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5120 1 6 o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5120 1 6 o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Mesta Zlaté
V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6

.1' K

1 ng. Manan ovac
'
f
prednosta MsU
, v

Uznesenie č. 459/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8.09.20 1 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2016, o podmienkach
organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov m esta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/20 1 6, o podmienkach
organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/20 1 6, o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verej ného zhromaždenia obyvateľov mesta

V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
šan Husár
primá or mesta

"'
�t

Ing. Mari
predno

Ko� áč
MsU

Uznesenie č. 460/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 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 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/20 1 5 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
uz náša

sa

na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/20 1 5 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. 2
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
ušan Husár
prim ' or mesta

k�

Ing. Mari Ko� áč
prednos�a MsU

Uznesenie č. 461/20 16
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8 .09.20 1 6
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

a) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 5
b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5
c) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 3 1 . 1 2.20 1 5
berie na vedomie

a) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5
b) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté
Moravce za rok 20 1 5 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 3 1 . 1 2.20 1 5

schvaľuje

Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 1 5

V Zlatých Moravciach, dňa 28. 09.20 1 6
ušan Husár
prirátor mesta

4

Ing. Mariá;ú Ko yáč
prednosťa MsU

Uznesenie č. 462/20 1 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového
rozpočtu k 30.06.20 1 6
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8 .09.20 1 6
prerokovalo

Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu k 30.06.20 1 6
berie na

vedomie

a) Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.20 1 6
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30 .06.20 1 6

V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
Husár
prim or mesta
·�._.... u šan

�

.4 K

1 ng. Manap o� ac
predno�fa MsU
, v

Uznesenie č. 463/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce n a rok 201 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 4/201 6 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28 .09.20 1 6
prerokovalo

informáciu o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 4/20 1 6 na základe účelovo určených finančných
prostriedkov
berie

na

vedomie

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 1 4/20 1 6 v zmysle vnútorného predpisu č. 00 1 120 1 2 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/20 1 2, ktorá
tvorí prílohu k uzneseniu
Bežné príjmy

Príjmy spolu

Bežné výdavky - rozpočt.org.
Kapitálové výdavky
Kapitál.výd. - rozpočt.org.
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

zmena

roz�·ločtu

6 823 125€
D€

4 280€

0€

4 280€

88 880 €

1 803 037€

0€

1 803 037€

6912005€

8 975 937€

rozoočtu

na

rok 2016

na rok 2016

+83 697€

!

+83 697

7 252 317€

e

9

059 634 E

--

na rol 2016
4 8841 25€

13. zmena rozpočtu
na rok 2016
5 024 784€

Ná\'rh na 14. zmen u
rozpočtu na rok 2016

1 818 OOO€

2 093 387€

+38 905€

2 132 292€

75 880€

512 466€

0€

512 466€

RoLpočet

Bežné výdavky

14

narok2016
7 168 620€

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Ná rh na 1 4. zmenu

13. zmena rozpočtu

Rozpočet
na rok 2016

14. zmena rozpočtu
na rok 2016

+44 792€

5 069 576€

0€

11 300 €

0€

11 300 €

124 OOO€

1 324 OOO€

0€

1 324 OOO€

6 902 005 ť i

V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

8

965 937 €

+83

697

-

€/

9 049 634 €

-

-

PaedD .
an Husár
primáta mesta
v

-

4

Ing. Ma n Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 464/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na poskytnutie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na úhradu
kapitálových výdavkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

a) návrh na poskytnutie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na úhradu
kapitálových výdavkov
b) návrh na zmenu účelovosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
c) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22/20 1 6

sc hvaľuje

a) poskytnutie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na úhradu kapitálových
výdavkov v zmysle predloženého návrhu v celkovej výške 1 8 .450 eur
b) zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta schválených
Uznesením č. 436/20 1 6 na MZ dňa 25.08 .20 1 6 nasledovne:
'r na úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vo výške 1 1 . 5 5 0 eur na
bežné výdavky so záväzným ukazovateľom na úhradu záväzkov po lehote splatnosti
k 3 1 . 1 2.20 1 5 voči Národnej transfúznej službe SR
",> na úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre príspevkovú organizáciu Mestská
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vo výške 1 8 .450 eur na
kapitálové výdavky so záväzným ukazovateľom na úhradu záväzkov po lehote
splatnosti kapitálových výdavkov podľa predloženého návrhu
c) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 22/20 1 6 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 uznese

V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

�

Ing. Mari Kováč
,
I
prednosta MsU

Uznesenie č. 465/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8 .09.20 1 6
Návrh na schválenie rozhodnutia o prebytočnosti hnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28. 09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie rozhodnutia o prebytočnosti hnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce v zostatkovej hodnote nad 1 500 EUR.
sc hvaľuje

rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
v zostatkovej hodnote nad 1 500 EUR:
Názov

Obstarávacia

Oprávky v€

cena v€

k 31.8.2016

Zostatková cena

k31 .8 . 2016
19 191 6, 9

Autoklav Azteca AC-570

34 990 6
,9

15 799,00

Parný sterilizátor 105 1 STERI 21

37 200,00

19 636,36

17 563,64

Pľúcny ventilátor HAMILTON Cl s prísl.

26 376,00

12 456,72

13 919

Retigo konvektomat B1221 b

14 145,60

5 011,00

,28
9 134 6, 0

Defibrilátor Primedic s EKG monitorom

4 455,00

681,36

3 773,64

Defibrilátor Primedic

4 455,00

681,36

3 773,64

Sonda PA 230E

4 286,40

1 013,72

RTG žiarič 32/50

4 140,00

978,00

68 008 8, 2
3 863,86

65 482 8
,2

XD-1
s EKG monitorom XD-1

3

272,68

3 162,00

Elektrický varný kotol J 50 1

2 995,20

1 042,36

Elektrický varný kotol 150 1

2 995,20

1 042,36

EKG monitor pacient EDAN iM9

2

2 526 0, 0
2 253 8
,6
1 952 8
,4
1 952,84

1 106,00

1 734,00

EKG prístrojEDAN SE 1200 ESPRES

2 500,00

800,00

2 619 6
,0

1 700,00

Kompresor SROLL - klimatizácia

947,36

1 672 ,24

EKG prístroiEDAN SE 1200 BASIC

2 300,00

736,00

1 564,00

218 171,37

129 024,42

/\ 89 146,95

Biochemický analyzátor ADVIA 1200
Server HP ProLiant ML350p

Spolu

V

840,00

1 610,00

1

l

Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6

PaedDr.
šan Husár
pnm or mesta
'

-�

�

/h.

Ing. Mar
Kováč
prednosÍa MsÚ

€

Uznesenie č. 466/20 1 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu hnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., Bernolákova 4, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 1 38/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, ktorého zostatková hodnota je nad 1 500 €, pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce
a.s., Bernolákova 4, 953 0 1 Zlaté Moravce, I ČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za cenu vo výške zostatkovej hodnoty maj etku k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca, v ktorom bude majetok odpredávaný.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj hnuteľného maj etku podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 1 38/1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov j e:
Mesto Zlaté Moravce v záujme zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta a priľahlých obcí po rozhodnutí o transformácii mestskej príspevkovej
organizácie, ktorá zdravotnú starostlivosť poskytovala, založilo súkromnú akciovú spoločnosť
so 1 00 % maj etkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce. Dňa 05. 08. 20 1 6 bola do Obchodného
registra Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka číslo: 1 05 1 2/N zapísaná akciová spoločnosť
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 0 1 Zlaté Moravce.
Z uvedeného dôvodu j e potrebný prevod hnuteľného maj etku, ktorý slúži na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti z príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na novovzniknutú akciovú spoločnosť.
sc hvaľuje

spôsob prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorého zostatková
hodnota je nad 1 500 €, pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s„ Bernolákova 4, 953 O 1
Zlaté Moravce, I ČO: 5 0433946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu vo
výške zostatkovej hodnoty majetku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bude
majetok odpredávaný.

N ázov

Obstarávacia
cena

v€

Oprávky

v€

k 31.8.2016

Zostatková cena

k 31.

v f:

8. 2016

Autoklav Azteca AC-570

34 990,69

15 799,00

19 191,69

Parný sterilizátor 105 1 STER! 21

37 200,00

19 636,36

17 563,64

Pľúcny ventilátor HAMILTON C 1 s prísl.

26 376,00

12 456,72

13 919,28

Retigo konvektomat B1221 b

14 145,60

5 011,00

9 134,60
3 773,64

Defibrilátor Primedic s EKG monitorom XD-1

4 455,00

681,36

Defibrilátor Primedic s EKG monitorom XD-1

4 455,00

681,36

3 773,64

Sonda PA 230E

4 286,40

1 013,72

3 272,68

4 140,00

978,00

3 162,00

68 008,82

65 482,82

2 526,00

Server HP ProLiant ML350p

3 863,86

1 610,00

2 253,86

Elektrický varný kotol 150 1

2 995,20

1 042,36

1 952,84

Elektrický varný kotol 150 1

2 995,20

1 042,36

1 952,84

EKG monitor pacient EDAN iM9

2 840,00

1 106,00

1 734,00

EKG prístrojEDAN SE 1200 ESPRES

2 500,00

800,00

1 700,00

Kompresor SROLL - klimatizácia

2 619,60

947,36

1 672,24

EKG prístrojEDAN SE 1200 BASIC

2 300,00

736,00

1 564,00

218 171,37

129 024,42

89 146,95

RTG žiarič 32/50
Biochemický analyzátor ADVIA 1200

Spolu

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj hnuteľného majetku podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 1 38/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- Mesto Zlaté Moravce v záuj me zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta a priľahlých obcí po rozhodnutí o transformácii mestskej príspevkovej
organizácie, ktorá zdravotnú starostlivosť poskytovala, založilo súkromnú akciovú spoločnosť
so 100 % maj etkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce. Dňa 05. 0 8 . 20 1 6 bola do Obchodného
registra Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka číslo: 1 05 1 2/N zapísaná akciová spoločnosť
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté Moravce.
Z uvedeného dôvodu je potrebný prevod hnuteľného majetku, ktorý slúži na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti z príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na novovzniknutú akciovú spoločnosť.
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
Pae

pr'

.

ušan Husár

.� K

1 ng. M anaf o yac
prednosta MsU
, ..,

Uznesenie č. 467/20 1 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8 .09.20 1 6
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 23/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 23/20 1 6
sc hvaľuje

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 1 6 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 23 v zmysle ustanovenia § 1 4 ods. 2 písm. a), b) a 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
22.

Rozpočet

Bežné príjmy

Príjmy spolu

0€

46 590 €

1

88 880 €

6 91 2 005 €
Rozpočet

Bežné výdavky
Bežné výdavky - rozpočt.org.
Kapitálové výdavky

na rok

2016
4 884 125 €

Výdavky spolu

V

na

zmenu

rok 2016

23.

rozpo6tu
rok 2016

zmena
na

+15 300 €

7 303 617 €

0€

46 590 €

2 658 737 €

0€

2 658 737 €

993 644 €

+15 300 €

10 008 944 E

9

22.

Návrh na 23

rozpočtu

zmena

rozpočtu

Návrh na 23.

--1-- -- ---zmenu
23. zmena rozpočtu

5 135 576 €

rok 2016
+14 050 €

l 818 OOO €

2132 292 €

+7 800 €

2 140 092 €

75 880 €

1 355 476 €

-6 550 €

1 348 926 €

0€

11 300 €

0€

11 300 €

124 OOO €

1 349 OOO €

0€

1 349 OOO €

6 902 005 €

9 983 644 €

Kapitál. výd. - rozpočt.org.
Finančné operácie výdavkové

rozpočtu

narok2016
7 288 317 €

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

zmt.:na

rok 2016
6 823 125 E

na

na

rok 2016

rozoočtu

na

+15

300

na

€i -

rok 2016

5 149 626 €

9 998 944

Zlatých Moravciach, dňa 2 8.09.20 1 6
Pac
usan Husár
pnmator mesta
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Ing. Mari Kováč
'
{
prednosta MsU

e

Uznesenie č. 468/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. 09.20 1 6
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/201 6
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Zlaté Moravce na rok 20 1 6 rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 6
sc hvaľuje

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzacre
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 20 1 6, ktorá tvorí prílohu k
uzneseniu
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu
p.o. Zlaté Moravce na rok 20 1 6 rozpočtovým opatrením č. 3/20 1 6, ktorá tvorí prílohu k
uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.2016

�:?

lng. JVlari
prednos

Ko� áč
MsU

Uznesenie č. 469/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8.09.20 1 6
Delegovanie zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Obecnej školskej rady a do rád škôl
pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28 .09.20 1 6
prerokovalo

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských zariadeniach
mesta a do Obecnej školskej rady nasledovne:
Ing. Marek Holub
MŠ Prílepy MŠ Slnečná RNDr. Jozef Paluška
MŠ ŠtúrovaIng. Ján Adamec, PharmDr. Ivona Vicianová,
MŠ KalinčiakovaMVDr. Marta Balážová, Paedpr. Klaudia lvanovičová,
Vladimír Klučiar, Ing. Karol Svaj čík
MŠ Žitavské náb.
PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
PaedDr. Pavol Petrovič
Ivan Madola
CV Č
MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Pavol Petrovič,
ZUŠ Vladimír Klučiar, Marián Tomaj ko
ZŠ Mojmírova PaedDr. Klaudia Ivanovičová Mgr. Roman Šíra,
Ing. Karol Š vajčík, Mgr. Denisa Uhrinová
ZŠ Pribinova MUDr. Oto Balco, JUDr. Pavel Dvonč, Ing. Marek Holub,
Ivan Madola
Ing. Ján Adamec , JUDr. Michal Cimmerman,
ZŠ Robotnícka JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová
Obecná školská rada - PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Klaudia I vanovičová
schvaľuje

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri školách a školských zariadeniach
mesta a do Obecnej školskej rady nasledovne:
Ing. Marek Holub
MŠ Prílepy Š
RNDr. Jozef Paluška
M Slnečná MŠ Štúrova Ing. Ján Adamec, PharmDr. Ivona Vicianová,
MŠ Kalinčiakova MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Klaudia lvanovičová,
Vladimír Klučiar, Ing. Karol Švaj čík
MŠ Žitavské náb.
PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
PaedDr. Pavol Petrovič
Ivan Madola
CV Č
MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Pavol Petrovič,
ZUŠVladimír Klučiar, Marián Tomaj ko
ZŠ Mojmírova PaedDr. Klaudia Ivanovičová Mgr. Roman Šíra,
Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa Uhrinová
ZŠ Pribinova MUDr. Oto Balco, JUDr. Pavel Dvonč, Ing. Marek Holub,
Ivan Madola

ZŠ RobotníckaObecná školská rada -

Ing. Ján Adamec , JUDr. Michal Cimmerman,
JUDr. Pavel Dvonč, Mgr. Denisa Uhrinová
PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová

V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

+tK

1 ng. Mana r o�ac
prednosta MsU

'"

Uznesenie č. 470/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod
na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre manželov
rodinným domom
Vasilových z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1 991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod časťou rodinného domu na Ulici
Chyzeroveckej v Zlatý ch Moravciach pre: manželov Albert Vasil
a A nna Vasilová do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov - a to odpredaj časti
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z parcely KN registra „E" číslo 1 - 537/l
o celkovej výmere 7807 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaného v celosti
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 54 1 7, podľa geometrického plánu č. 1 05047/20 1 6
vyhotoveného spoločnosťou GEO-PRE, s.r.o. dňa 03.05.20 1 6 a úradne overeného 05. 05.20 1 6
O Ú Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, sa jedná o novovytvorené parcely KN registra „C"
číslo 4 782/2 o výmere 2 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra
„C" číslo 4782/3 o výmere 1 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú
menovaní postavenú prednú časť rodinného domu a časť dvora, za kúpnopredajnú cenu 20,00
€m
/ 2 , t.j . za cenu 60,- € splatnú pri podpise kúpnej zmluvy, pričom dôvodmi hodného
osobitného zreteľa sú:
pozemok zastavaný pod časťou rodinného domu a pod časťou dvora
pozemky malej výmery

sc hvaľuje

spôsob prevodu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 1 3 8/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - mestských pozemkov v k. ú
Albert Vasil a Anna Vasilová do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov - a to odpredaj časti pozem
zastavané plochy a nádvoria zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 541 7 , podľa geometrickéh
05.05.20 1 6 OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, jedná sa o novovytvorené parcely KN registra „C" čís
o výmere 1 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom maj ú menovaní postavenú prednú časť
kúpnej zmluvy, pričom dôvodmi hodného osobitného zreteľa sú:

pozemok zastavaný pod časťou rodinného domu a pod časťou dvora
pozemky malej výmery
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.2016
PaedD . Dušan Husár
primátor mesta

�7a

Ing. Marí
prednos

I

Ko� áč
Ms U

Uznesenie č. 471/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na schválenie neodpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - pozemky na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach - ale jeho ponechanie
pre potreby mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28 .09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie neodpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pozemky v k. ú. Zlaté Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach - parcely KN
"
registra „ C číslo: 2458/1 1 1 o výmere 1 2 5 m2 druh pozemku ostatné plochy, číslo 2457/26
o výmere 2 8 74 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, číslo 2457/27 o výmere 4273
m 2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, číslo 2457/28 o výmere 1 438 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, číslo 2457/29 o výmere 2 9 1 9 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a číslo 2457/30 o výmere 393 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, ale ponechať ich vo vlastníctve mesta na plochu pre výstavbu komplexnej
bytovej výstavby náj omné sociálne bytové domy alebo ponechať na Individuálnu bytovú
výstavbu
sc hvaľuje

neodpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - pozemky v k. ú. Zlaté
"
Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach - parcely KN registra „ C číslo:
245 8/1 1 1 o výmere 1 2 5 m 2 druh pozemku ostatné plochy, číslo 2457/26 o výmere 2874 m2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, číslo 2457/27 o výmere 4273 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, číslo 2457/28 o výmere 1 438 m2 druh pozemku zastavané
p lochy a nádvoria, číslo 2457/29 o výmere 29 1 9 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a číslo 245 7/30 o výmere 393 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ale
ponechať ich vo vlastníctve mesta na plochu pre výstavbu komplexnej bytovej výstavby
nájomné sociálne bytové domy alebo ponechať na Individuálnu bytovú výstaY- ú
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6

}Ó

Pa Dr.
šan Husár
primá r mesta

�

Ing. Mari Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 472/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu podielu 1/3-iny podielového spoluvlastníctva
mesta v k. ú Zlaté Moravce pod vysadeným a obhospodarovaným vinohradom pre
spoločnosť Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o. z dôvodu hodn ého osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1 991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu podielu 1 /3-iny podielového spoluvlastníctva Mesta
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
1 38/ 1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - z pozemku v k. ú. Zlaté
"
Moravce - z parcely KN registra „ E číslo 39 1 4 o výmere 5053 m2 druh pozemku orná pôda,
pre spoločnosť Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3 1 , 951 93
Topoľčianky, I ČO: 1 8 047 1 8 1 , na ktorej spoločnosť obhospodaruje porast viniča, za
podmienky doloženia znaleckého posudku na stanovenie ceny predaj a. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je, že spoločnosť Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o. má na pozemku
vysadený porast viniča a obhospodaruje ho,

sc hvaľuje

spôsobu prevodu podielu 1 /3-iny podielového spoluvlastníctva Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov - z pozemku v k. ú. Zlaté Moravce - z parcely
"
2
KN registra „ E číslo 39 1 4 o výmere 5053 m druh pozemku orná pôda, pre spoločnosť
Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3 1 , 951 93 Topoľčianky, I ČO:
1 8 04 7 1 8 1 , na ktorej spoločnosť obhospodaruje porast viniča, za podmienky doloženia
znaleckého posudku na stanovenie ceny predaja. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že
spoločnosť Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o. má na pozemku vysadený porast viniča
a obhospodaruje ho.
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
ušan Husár
priľľ\ator mesta

�K

1 ng. Man �n o� ac
prednosta MsU

'"

Uznesenie č. 473/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 6
Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov pod trafostanicou a priľahlého
pozemku na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí
v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z LV č. 54 1 7 prevod pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - parcely KN registra „C" číslo 4784/3 o výmere 9
m 2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria (pozemok pod trafostanicou súp. č. 362 1 ) a parcely
2
KN registra „C'' číslo 4784/2 o výmere 9 m v kultúre zastavané plochy a nádvoria (pozemok
2
priľahlý) za kúpnu cenu 1 00,- €/m , spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1 9 9 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svoj ím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou,
pre Západoslovenskú distribučnú, a.s„ Čulenova 6, 8 1 6 47 Bratislava, I Č O: 3636 1 5 1 8,
schvaľuje

prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z LV č. 54 1 7 - prevod pozemkov v k. ú.
Zlaté Moravce - parcely KN registra „C'' číslo 4 784/3 o výmere 9 m2 v kultúre zastavané
plochy a nádvoria (pozemok pod trafostanicou súp. č. 362 1 ) a parcely KN registra „C" číslo
4 784/2 o výmere 9 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria (pozemok priľahlý) za kúpnu
cenu 1 00,- €/m2 , spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou,
pre Západoslovenskú distribučnú, a.s„ Čulenova 6, 8 1 6 47 Bratislava, I Č O: 363
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6

Áf

Ing. Mari n Ko� áč
prednosta MsU

Uznesenie č. 474/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09 .20 1 6
Návrh na schválenie pred Íženia doby prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - prenaj atých budov a pozemkov pre spoločnosť Bauer Gear
Motor Slovakia s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších p redpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.2016
prerokovalo

návrh na schválenie predÍ ženia doby prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - prenaj atých nehnuteľností budov a pozemkov podľa uzavretej náj omnej
zmluvy č. P-34/622 1 /2009 zo dňa 1 5.05.2009 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2,
Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 do 1 3. 1 0 .2026 (o 5 rokov), pri zachovaní rovnakých ustanovení
dohodnutých v tejto náj omnej zmluve, pre obchodnú spoločnosť - Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o„ v zastúpení: Karl-Peter Simon - konateľ spoločnosti, sídlo: Továrenská 49,
Zlaté Moravce, I ČO: 46 1 53 1 1 O, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 1 38/1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/ 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú:
- zrealizovanie investície spoločnosti do nutných úprav výrobných priestorov vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce,
sc hvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov predÍ ženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - prenajatých nehnuteľností budov a pozemkov podľa
uzavretej náj omnej zmluvy č. P-34/622 1 /2009 zo dňa 1 5 .05.2009 v znení jej Dodatku č. 1 ,
Dodatku č. 2 , Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 do 1 3. 1 0.2026 (o 5 rokov), pri zachovaní
rovnakých ustanovení dohodnutých v tejto nájomnej zmluve, pre obchodnú spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., v zastúpení: Kari-Peter Simon - konateľ spoločnosti, sídlo:
Továrenská 49, Zlaté Moravce, IČO: 46 153 1 1 O, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 1 38/1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú:
- zrealizovanie investície spoločnosti do nutných úprav výrobných priestorov vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6

.� K

1 ng. Manap o�ac
prednosta MsU
, ..,

Uznesenie č. 475/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 6
Návrh na schválenie pred Íženia doby prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce - prenajatých pozemkov pre spoločnosť DATA-ZDROJ a.s. 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 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie predÍ ženia doby prenájmu nehnuteľného maj etku vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce - prenajatých nehnuteľností pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - parciel registra
2
„C" číslo 2829/6 1 o celkovej výmere 387 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
a parcely číslo 2 829/89 o celkovej výmere 348 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
od 0 1 . 1 2.20 1 6 do 0 1 . 1 2.2025 (o 9 rokov), pre obchodnú spoločnosť - DATA ZDROJ a.s.,
Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra, I Č O: 34 1 1 3 240, zastúpená Ing. Milanom Surovcom
predsedom predstavenstva a Dušanom Ševčíkom podpredsedom predstavenstva, 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.
Dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb.
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov sú:
- uvedené pozemky susedia s ich parcelami, kde majú vybudované sklady a diskontnú
predaj ňu potravín a prenajatú plochu využívajú na parkovanie vozidiel spoločnosti.
schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov predÍ ženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - prenaj atých nehnuteľností pozemkov v k. ú. Zlaté
Moravce - parciel registra „C" číslo 2829/6 1 o celkovej výmere 387 m 2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a parcely číslo 2829/89 o celkovej výmere 348 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria od 0 1 . 1 2 .20 1 6 do 0 1 . 1 2.2025 (o 9 rokov), pre obchodnú
spoločnosť - DATA ZDROJ a.s., Dolnoče1mánska 38, 949 0 1 Nitra, I ČO: 34 1 1 3 240,
zastúpená Ing. Milanom Surovcom predsedom predstavenstva a Dušanom Š evčíkom
podpredsedom predstavenstva, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 1 38/ 1 9 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 1 38/1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú:
- uvedené pozemky susedia s ich parcelami, kde majú vybudované sklad
diskontnú
predaj ňu potravín a prenajatú plochu využívajú na parkovanie vozidiel spoloč
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 . 09.20 1 6

�

Ing. Mari Ko� áč
prednos1fl MsU

llznesenie č. 476/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh na schválenie prenáj mu nebytových priestorov nachádzajú cich sa v časti budovy
súpisné číslo 502 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 7/ 1 7 v k. ú. Zlaté Moravce
pre Mestskú n emocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 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 svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh na schválenie prenáj mu nebytových priestorov o výmere 8 45 m2 nachádzaj úcich sa
"
v časti budovy súpisné číslo 502 postavenej na parcele KN registra „ C číslo 7/1 7 v k. ú. Zlaté
Moravce pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
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 od O 1 . 1 0.20 1 6 do dňa zrušenia príspevkovej organizácie za náj omné 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 i) vo výške 1 ,00 eur I rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o nebytové priestory využívané mestskou nemocnicou oddelením laboratórnej
medicíny na HTO a OKB a na sklad a šatne, potrebné pre chod nemocnice

schvaľuje

315 väčšinou všetkých poslancov prenáj om nebytových priestorov o výmere 845 m2
"
nachádzajúcich sa v časti budovy súpisné číslo 502 postavenej na parcele KN registra „ C
číslo 711 7 v k . ú. Zlaté Moravce pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
1 38/1 99 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
na dobu od 0 1 . 1 0.20 1 6 do dňa zrušenia príspevkovej organizácie za náj omné 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 i) vo výške 1 ,00 eur / rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o nebytové priestory využívané mestskou nemocnicou oddelením laboratórnej
medicíny na HTO a OKB a na sklad a šatne, potrebné pre chod nemocnice.
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
ušan Husár
primátor mesta

1 ng. M anan
.� Kovac
'"
'
f
prednosta MsU

Uznesenie č. 477/20 16
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 6
Návrh n a s chválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Pánikovými z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o maj etku
obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
2 8.09.20 1 6

prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Ing. Anetou Pánikovou a Ing.
Richardom Pánikom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č .
1 3 8/19 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 zamieňa
zámennou zmluvou nehnuteľný majetok v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (z L V č . 3453) -časť pozemku o výmere cca 6 m2 pri studni z parcely KN registra „C"
číslo 1 5 65/8 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 9 9 1 m2, ktorá sa nachádza na
Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach v areáli školy -za pozemky od manželov Ing. Anety
Pánikovej a Ing. Richarda Pánika, (z LV č. 4503) -časť pozemku o výmere cca 1 m2 pri studni a
časť pozemku o výmere cca 3 m2 pri obslužnej komunikácii obe z parcely KN registra „C'' číslo

1 565/3 druh pozemku záhrady o celkovej výmere 649 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Pribinovej ulici v susedstve ZŠ Pribinova, podľa priloženej situácie - za
podmienky doplatenia rozdielu vo výmerách za cenu 30,-€/m2.
Manželia Ing. Aneta Pániková a Ing. Richard Pánik, zamieňaj ú zámennou zmluvou
nehnuteľný majetok v k. ú. Zlaté Moravce v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (z
L V č. 4503) -časť pozemku o výmere cca 1 m2 pri studni a časť pozemku o výmere cca 3 m2
pri obslužnej komunikácii obe z parcely KN registra „C" číslo 1 5 65/3 druh pozemku záhrady o
celkovej výmere 649 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Pribinovej ulici v
susedstve ZŠ Pribinova -za pozemok Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté
Moravce, IČO: 0 0 308 676 (z LV č. 3453) -časť pozemku o výmere cca 6 m2 pri studni z parcely
KN registra „C" číslo 1 5 65/8 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 9 9 1 m2, ktorá
sa nachádza na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach v areáli školy, podľa priloženej situácie za podmienky doplatenia rozdielu vo výmerách za cenu 30,-€/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa schválenia spôsobu prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm.
. 1 3 8/19 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou
e) zákona čhodným
je:
-vzáj o mné usporiadanie spoločnej hranice pozemkov,
-po vybudovaní oplotenia zo strany manželov Pánikových dajú zamerať geometrickým
plánom novú spoločnú hranicu pozemkov a predložia geometrický plán na schválenie
samotného odpredaj a zamieňaných pozemkov o určených výmerách,
- pozemky malej výmery.
sc h vaľuje

spôsob prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -zámennou zmluvou medzi
Mestom Zlaté Moravce a manželmi Ing. Anetou Pánikovou a Ing. Richardom

Pánikom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 1 3 8/1 9 9 1
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 . mája 2, 953 0 1 Zlaté Moravce, IČO : 00 308 676 zamieňa
zámennou zmluvou nehnuteľný majetok v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce (z LV č . 3453) - časť pozemku o výmere cca 6 m2 pri studni z parcely KN registra
„C" číslo 1 565/8 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 99 1 m2, ktorá sa
nachádza na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach v areáli školy -za pozemky od manželov
Ing. Anety Pánikovej a Ing. Richarda Pánika, (z LV č. 4503)-časť pozemku o výmere cca 1 m2
pri studni a časť pozemku o výmere cca 3 m2 pri obslužnej komunikácii obe z parcely KN
registra „C" číslo 1 5 65/3 druh pozemku záhrady o celkovej výmere 649 m2, ktorá sa nachádza
v k. ú. Zlaté Moravce na Pribinovej ulici v susedstve ZŠ Pribinova, podľa priloženej situácie
-za podmienky doplatenia rozdielu vo výmerách za cenu 30,-€/m2•
Manželia Ing. Aneta Pániková a Ing. Richard Pánik, zamieňajú zámennou zmluvou
nehnuteľný majetok v k. ú. Zlaté M o ravce v ich bezpodielovorn spoluvlastníctve manželov (z
L V č. 4503) -časť pozemku o výmere cca 1 m2 pri studni a časť pozemku o výmere cca 3 m2
pri obslužnej komunikácii obe z parcely KN registra „C'' číslo 1 5 65/3 druh pozemku záhrady o
celkovej výmere 649 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Pribinovej ulici v susedstve
ZŠ Pribinova -za pozemok Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1 . máj a 2, 953 0 1 Zlaté Moravce,
IČO : 0 0 308 676 (z L V č. 3453) -časť pozemku o výmere cca 6 m2 pri studni z parcely KN
registra „C" číslo 1 5 65/8 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 1 9 9 1 m2, ktorá sa
nachádza na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach v areáli školy, podľa priloženej situácie -za
podmienky doplatenia rozdielu vo výmerách za cenu 30,-€/m2•
Dôvodom osobitného zreteľa schválenia spôsobu prevodu pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm.
e) zákona č. 1 3 8/19 9 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennou zmluvou je:
-vzáj o mné usporiadanie spoločnej hranice pozemkov,
hodným
-po vybudovaní oplotenia zo strany manželov Pánikových daj ú zamerať geometrickým plánom
novú spoločnú hranicu pozemkov a predložia geometrický plán na schválenie samotného
odpredaj a zamieňaných pozemkov o určených výmerách,
-pozemky malej výmery.

V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6

.� K ,.,,

1 ng. Manap o�ac
prednostfa MsU
I

Uznesenie č. 478/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28 .09.20 1 6
Návrh na schválenie odpustenia nájomného počas prerábania nebytových priestorov vo
vlastníctve m esta Zlaté Moravce prenajatých pre Centrum b oj ových športov Zlaté
Moravce o.z„
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

návrh žiadosti občianskeho združenia Centrum boj ových športov Zlaté Moravce, Ul.
Záhradnícka 1 6, 953 0 1 Zlaté Moravce na odpustenie platenia náj omného počas doby
rekonštrukcie od 0 1 .09.20 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 6 v prenajatých nebytových priestoroch na
Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach, pričom mesačné náj omné j e 20 1 ,30 € a odpustenie
počas tejto doby aj platenia energií a súčasne predÍ ženia doby nájmu z 3 rokov na 1 O rokov.
schvaľuje

odpustenie platenia nájomného občianskym združením Centrum bojových športov Zlaté
Moravce, Ul. Záhradnícka 1 6, 953 0 1 Zlaté Moravce počas doby rekonštrukcie od 0 1 . 09.20 1 6
do 3 1 . 1 2. 20 1 6 v prenaj atých nebytových priestoroch na Rovňanovej ulici v Zlatých
Moravciach, pričom mesačné náj omné j e 201 ,30 € a
nesc hvaľuje

odpustiť počas doby rekonštrukcie od 01.09.20 1 6 do 3 1 . 1 2.20 1 6 aj platenie energií a súčasne
predÍ ženie doby náj mu z 3 rokov na 1 O rokov.
V Zlatých Moravciach, dňa 28. 09.20 1 6
. ušan Husár
primátpr mesta

�

Ing. Mariá Ko� áč
prednosté} MsU

Uznesenie č. 479/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28. 09.20 1 6
Informácia o možnosti aplikácie zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Informáciu o možnosti aplikácie zákona č.447/20 1 5 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
berie

na vedomie

Informáciu o možnosti aplikácie zákona č.447120 1 5 Z. z. o miestnom poplatku z
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V Zlatých Moravciach, dňa 28.09.20 1 6
PaedDr.
šan Husár
primátor mesta

7t�

Ing. Marí Kováč
predno a Ms U

Uznesenie č. 480/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8.09.20 1 6
Informácia o stave rozpracovanosti investičnej akcie mesta Zlaté Moravce k 22. 09. 2016
„Úprava križovatky ciest 11/5 1 1 , 111/1 626 a MK ul. 1 . mája Zlaté Moravce"
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom xx. zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Informáciu o stave rozpracovanosti investičnej akcie mesta Zlaté Moravce k 22. 09. 20 1 6
„Úprava križovatky ciest II/5 1 1 , III/ 1 626 a MK ul. 1 . mája Zlaté Moravce".
berie na vedomie

Informáciu o stave rozpracovanosti investičnej akcie mesta Zlaté Moravce k 22. 09. 20 1 6
„Úprava križovatky ciest II/5 1 1 , III/1 626 a MK ul. 1 . máj a Zlaté Moravce".
V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
- san Husár
primát r mesta

�

�tMsU�

Ing. Mari
prednos

Ko áč

Uznesenie č. 481/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09 .20 1 6
Informácia organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 01 .08.2 0 1 6 a o vydaní nového
Organizačného poriadku Mestského úradu
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28 .09.20 1 6
prerokovalo
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ ucmnej od 0 1 .08.20 1 6 a o vydaní nového
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach
berie

n a

vedo m ie

informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 0 1 .08.20 1 6
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach

a o vydaní nového

V Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
PaedDr. ušan Husár
, I
pnmator mesta
.

�

�1a MsU�

Ing. Mari
predno

Ko áč

Uznesenie č. 482/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 2 8.09 .20 1 6
Návrh na pridelenie dotácií na kultúru, šport a verejnoprospešné aktivity pre občianske
združenia , športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Návrh na pridelenie dotácií na kultúru šport a verejnoprospešné aktivity pre občianske
združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta

schvaľuje

pridelenie dotácií na kultúru, šport a verej noprospešné aktivity pre občianske združenia,
športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu uz

V

Zlatých Moravciach, dňa 2 8 .09.20 1 6
ušan Husár
primát0r mesta
!

�

Ing. Mari Kováč
prednosta MsU

Uznesenie č. 483/201 6
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.09.20 1 6
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dňa
28.09.20 1 6
prerokovalo

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 20 1 6
schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 20 1 6

V Zlatých Moravciach, dňa 28 .09.20 1 6

k ov� č
:lsu

Ing. Marián
prednos

Uznesenie č. 484/2016
z 2 1 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dúa 28.09.20 1 6
Návrh na vykonanie kontroly hlavným kontrolórom mesta zameranej na hospodárne
nakladanie s n ehnuteľným maj etkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce vo veci
prenáj mu budovy bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2 1 . zasadnutí MZ konanom dúa
28.09.20 1 6
prerokovalo

a)

Návrh na vykonanie kontroly hlavným kontrolórom mesta zameranej na hospodárne
nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce vo veci
prenájmu budovy bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach
b) Návrh na vypracovanie odborného stanoviska vo veci prenáj mu budovy vo vlastníctve
mesta bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach
u kladá

Hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu zameranej na hospodárne
nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce vo veci
prenáj mu budovy bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach
a následne vypracovať odborné stanovisko k prenájmu tejto budovy
b) Vypracované odborné stanovisko musí obsahovať vo svoj om konštatovaní odporúčania
hlavného kontrolóra na vykonanie potrebných úkonov smeruj úcich k možnosti
bezodkladného užívania predmetnej budovy jej vlastníkom mestom Zlaté Moravce
c) Uvedenú správu j e potrebné vykonať do termínu 1 8 . 1 0.20 1 6, túto následne rozposlať
elektronickou poštou primátorovi mesta, prednostovi MsÚ a poslancom MsZ a zároveň ju
predložiť na najbližšie rokovanie finančnej komisie pri MsZ na zauj atie stanoviska

a)

V Zlatých Moravciach, dúa 2 8 .09.20 1 6
primátqr mesta

��ŕ

lng. IVlari
prednos

K.o� áč
MsU

Uznesenie č. 485/2016
22
.
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z
konaného dňa 27. 1 0.2016
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.1 0.2016
prerokovalo

určenie zapisovateľky a
berie na vedomie

že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 22. zasadnutí MZ konanom
dňa 27.10.2016

V Zlatých Moravciach dňa 27.1 0.2016

j

PaedDr.1 Dušan Husár
/,
pn ator mesta
.

.�K

Manan ovac
prednos{a MsÚ

1 ng.

,v

Uznesenie č. 486/2016
z 22 zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10. 2016
.

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice
berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča a p. poslanca M

Tomajku

V Zlatých Moravciach dňa 27. 10.2016

ušan Husár
primátor mesta

/

�7a

Ing. Mari
predno

Ko�áč
MsU

Uznesenie č. 487/2016
z 22 zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.1 0.2016
.

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.1 0.2016
prerokovalo

návrh na voľbu návrhovej komisie
v o1 í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca a p. poslanca Ing. Mareka Holuba

V Zlatých Moravciach dňa 27.1 0.2016

PaedDr. ušan Husár
pri/ tor mesta

��1

Ing. Mari Ko�áč
prednos 1 MsU

Uznesenie č. 488/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.10.2016
Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

program zasadnutia 22. MZ
schvaľuje

program zasadnutia 22. MZ s nasledujúcimi zmenami:
1. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie bodu č. 12 pôvodného
programu
2. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na úpravu názvu bodu č.27
pôvodného programu, ktorý sa mení nasledovne: „Návrh na vysporiadanie sporného
záväzku Mesta Zlaté Moravce po lehote splatnosti voči spoločnosti HASS s.r.o. Zlaté
Moravce za rekonštrukciu miestnej komunikácie Murgašova ulica"
3. Návrh p. poslanca JUDr. Michala Cimmermanna na stiahnutie bodu č. 11 pôvodného
programu
4. Návrh p. poslanca Mgr. Romana Šíru na presunutie bodu č. 14 pôvodného programu
za pôvodný bod programu č. 27
5. Návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej na stiahnutie bodu č. 32 pôvodného
programu

V Zlatých Moravciach dňa 27.10.2016

PaedJ?r· 1} šan Husár
, or mesta
pnm a;

�

o�áč
Ing. Mariá
prednosta MsU

Uznesenie č. 489/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 7/2016 o určení školských obvodov pre
základné školy v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení školských obvodov pre základné
školy v meste Zlaté Moravce
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 7/2016 o určení školských obvodov pre základné
školy v meste Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

PaedDr. 1 ušan Husár
prim �{or mesta

fa
��t

Ing. Ma
predno

K�váč
MsU

Uznesenie č. 490/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (budovy a stavby) zo správy Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (budovy a stavby) zo správy Mestskej
nemocmce prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté
Moravce
odníma

zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015 s účinnosťou od 01.01.2017 budovy a
stavby vedené na L V č. 3467 v k. ú. Zlaté Moravce:

3

7/2

Súpisné
číslo

Popis

Pare.
číslo

Obstarávacia
cena

Oprávky
k 31.12.2016

Zostatková cena
k 31.12.2016

lnter.pavilón

486

2 487 790,09

1 640 627,26

847 162,83

Int.-chir. Pavilón

491

313 058,01

140 879,84

172 178,17

491, 2257

160 671,02

160 671,02

-

2258

168,86

168,86

-

7/2,7/3 Int.-chir. pavilón + Sklad kyslíka
7/4

Sklad inf. Fliaš

7/5

Gyn.-pôr. Pavilon

496

62 037,64

62 037,64

7/6

Admin. budova - prij em

501

2 900,19

2 900,19

-

717

Adm. budova riad„ OKB

492

43 813,52

43 813,52

-

7/8

Pivnica

2259

952,40

952,40

-

7/10

Garáže

2260

6 070,70

6 070,70

-

7/13

Kotolňa

2262

282 593,01

227 678,73

54 914,28

7/15

Náhr. zdroj el. energ.

2263

34 108,21

28 818,71

5 289,50

7/16

Patologia

909

2 129,46

2 129,46

7/18

Vodáreň

2264

2 464,65

2 090,11

505

4 750,45

4 750,45

-

25

Pavilon diag. disc.

27

Hospodárska budova

2255

4 721,40

4 721,40

29

Hospodárska budova

2256

8 778,03

8 103,14

3 417 007,64
V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016
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374,54

674,89

1 080 594,21

Uznesenie č. 491/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (pozemkov) zo správy Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté
Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (pozemkov) zo správy Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
odníma

zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015 s účinnosťou od 01.01.2017 pozemky
vedené na LV č. 3467 v k. ú. Zlaté Moravce v obstarávacej hodnote spolu 165 673,67 EUR:

Číslo /
parcely 1

Druh pozemku

Výmera
vm2

Číslo
parcely

Druh pozemku

Výmera
vm2

3

Zastavané plochy a nádvoria

2892

7/16

Zastavané plochy a nádvoria

75

7/1

Zastavané plochy a nádvoria

14379

7/17

Zastavané plochy a nádvoria

378

7/2

Zastavané plochy a nádvoria

732

7/18

Zastavané plochy a nádvoria

21

7/3

Zastavané plochy a nádvoria

21

25

Zastavané plochy a nádvoria

254

7/4

Zastavané plochy a nádvoria

48

27

Zastavané plochy a nádvoria

200

7/5

Zastavané plochy a nádvoria

377

29

Zastavané plochy a nádvoria

531

7/6

Zastavané plochy a nádvoria

86

130/l

Zastavané plochy a nádvoria

1211

7/7

Zastavané plochy a nádvoria

288

130/2

Zastavané plochy a nádvoria

74

7/8

Zastavané plochy a nádvoria

50

131/1

Ostatné plochy

456

7/9

Zastavané plochy a nádvoria

73

131/2

Ostatné plochy

382

7/10

Zastavané plochy a nádvoria

117

131/3

Zastavané plochy a nádvoria

7/11

Zastavané plochy a nádvoria

299

132/2

Zastavané plochy a nádvoria

95

7/12

Zastavané plochy a nádvoria

510

145/3

Zastavané plochy a nádvoria

725

7/13

Zastavané plochy a nádvoria

661

145/5

Zastavané plochy a nádvoria

1159

7/14

Zastavané plochy a nádvoria

38

145/6

Ostatné plochy

7/15

Zastavané plochy a nádvoria

76

145/8

Zastavané plochy a ná

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016
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Uznesenie č. 492/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Bernolákovej
ulici č. 4 v Zlatých Moravciach pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu pozemkov a stavieb v katastrálnom území Zlaté Moravce
zapísaných v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
pozemky parcely registra „C" číslo: pare. č. 3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2892
m2, pare. č. 711 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14379 m2, pare. č. 7/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 732 m2, pare. č. 713 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21
m2, pare. č. 7/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, pare. č. 7/5 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 377 m2, pare. č. 716 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 86 m2,
pare. č. 717 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 288 m2, pare. č. 7/8 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 50 m2, pare. č. 7/9 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, pare.
č. 7 /1 O zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2, pare. č. 7111 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 299 m2, pare. č. 7/12 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 510 m2,
pare. č. 7113 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 661 m2, pare. č. 7114 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 38 m2, pare. č. 7/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2,
pare. č. 7116 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2, časť pare. č. 7117 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 252 m2 z celkovej výmery 378 m2, pare. č. 7/18 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 21 m2, pare. č. 25 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m2,
pare. č. 27 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 200 m2 a pare. č. 29 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 531 m2,
Ďalej sa jedná o prenájom budov - stavieb v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaných
v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
s. č. 486 interný pavilón na pare. č. 3, s. č. 491 Int.- chir. pavilón na pare. č. 7/2, s. č. 492
Adm. budova riad., OKB na pare. č. 717, s. č. 496 Gyn.- pôr. pavilón na pare. č. 7/5, s. č. 501
Admin. budova - príjem na pare. č. 716, s. č. 505 Pavilón diag. disc. na pare. č. 25, s. č. 909
Patológia na pare. č. 7/16, s. č. 2255 Hospodárska budova na pare. č. 27, s. č. 2256
Hospodárska budova na pare. č. 29, s. č. 2257 Sklad kyslíka na pare. č. 713, s. č. 2258 Sklad
inf. fliaš na pare. č. 7/4, s. č. 2259 Pivnica na pare. č. 7/8, s. č. 2260 Garáže na pare. č. 7/1O, s.
č. 2262 Kotolňa na pare. č. 7 /13, s. č. 2263 N áhr. zdroj el. energie na pare. č. 7/15, s. č. 2264
Vodáreň na pare. č. 7118 a časť budovy (s podielom 63,93%) s. č. 502 Infekčný pavilón na
pare. č. 7/17,
pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 50 433 946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na obdobie od
01.01.2017 do 31.12.2017, za nájomné za pozemky na podnikateľské účely 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 d) vo výške 1,00 eur / m2 / rok, a za
prenájom nebytových priestorov pre účely neštátneho zdravotníckeho zariadenia 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 f) vo výške 17,00 eur / m2 /
rok a za prenájom nebytových priestorov na ostatné účely 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 f) vo výške 12,00 eur / m2 / rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- jedná sa o pozemky a stavby, ktoré bude využívať obchodná spoločnosť Mestská nemocnica
Zlaté Moravce a.s„ so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 946, na
poskytovanie verejnej zdravotnej starostlivosti.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov a stavieb v katastrálnom území Zlaté
Moravce zapísaných v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
pozemky parcely registra „C" číslo: pare. č. 3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2892
m2, pare. č. 7/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14379 m2, pare. č. 7/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 732 m2, pare. č. 7/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21
m2, pare. č. 7/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, pare. č. 715 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 377 m2, pare. č. 7/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 86 m2,
pare. č. 7/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 288 m2, pare. č. 7/8 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 50 m2, pare. č. 7/9 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, pare.
č. 7 /1O zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2, pare. č. 7111 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 299 m2, pare. č. 7/12 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51O m2,
pare. č. 7/13 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 661 m2, pare. č. 7114 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 38 m2, pare. č. 7/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2,
pare. č. 7/16 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2, časť pare. č. 7/17 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 252 m2 z celkovej výmery 378 m2, pare. č. 7/18 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 21 m2, pare. č. 25 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m2,
pare. č. 27 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 200 m2 a pare. č. 29 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 531 m2,
ďalej sa jedná o prenájom budov - stavieb v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaných
v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
s. č. 486 interný pavilón na pare. č. 3, s. č. 491 Int.- chir. pavilón na pare. č. 7/2, s. č. 492
Adm. budova riad„ OKB na pare. č. 7/7, s. č. 496 Gyn.- pôr. pavilón na pare. č. 7/5, s. č. 501
Admin. budova - príjem na pare. č. 716, s. č. 505 Pavilón diag. disc. na pare. č. 25, s. č. 909
Patológia na pare. č. 7/16, s. č. 2255 Hospodárska budova na pare. č. 27, s. č. 2256
Hospodárska budova na pare. č. 29, s. č. 2257 Sklad kyslíka na pare. č. 7/3, s. č. 2258 Sklad
inf. fliaš na pare. č. 7/4, s. č. 2259 Pivnica na pare. č. 7/8, s. č. 2260 Garáže na pare. č. 7/1O, s.
č. 2262 Kotolňa na pare. č. 7/13, s. č. 2263 Náhr. zdroj el. energie na pare. č. 7/15, s. č. 2264
Vodáreň na pare. č. 7/18 a časť budovy (s podielom 63,93%) s. č. 502 Infekčný pavilón na
pare. č. 7/17,
pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s„ so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 50 433 946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na obdobie od
01.01.2017 do 31.12.2017, za nájomné za pozemky na podnikateľské účely 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 d) vo výške 1,00 eur / m2 / rok, a za
prenájom nebytových priestorov pre účely neštátneho zdravotníckeho zariadenia 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 f) vo výške 17,00 eur / m2 /
rok a za prenájom nebytových priestorov na ostatné účely 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 f) vo výške 12,00 eur / m2 / rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- j edná sa o pozemky a stavby, ktoré bude využívať obchodná spoločnosť Mestská nemocnica
Zlaté Moravce a.s., so sídlom UL Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, O: 50 433 946, na
poskytovanie verejnej zdravotnej starostlivosti.
v

V Zlatých Moravciach, dňa 27 .10.2016

PaedD . Dušan Husár
pri . átor mesta

b;t1

Ing. Mari1 K�váč
prednost MsU

Uznesenie č. 493/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na odňatie hnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof.
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na odňatie hnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce
odníma

zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce,
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015 nasledovný hnuteľný majetok mesta
s účinnosťou od 01.01.2017:
F"mancne

Účet

. tku:
vymedzeme
. hnuteľne'ho ma.1e
Názov

číslo
013 Softvér
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
Samost. hnuteľné veci a súbory
022
hnuteľných vecí
023 Dopravné prostriedky
028 Drobný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok spolu
Celkom

Obstarávaci
a
cena
16 971,93
16 971,93

Oprávky

Zost. cena

k 31.12.2016
11 947,53
11 947,53

k 31.12.2016
5 024,40
5 024,40

1 676 521,95

1 590 861,01

85 660,94

3 309,70
11 142,06
1 690 973,71
1 707 945,64

3 309,70
11 142,06
1 605 312,77
1 6 17 260,30

o
o

85 660,94
90 685,34

Vecné vymedzenie majetku: príloha č. 1

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

PaedDr. Dušan Husár
. ,/.
pnmator
mesta

�1.u

Ing. Mariá
prednosta

� váč

Uznesenie č. 494/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na schválenie prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
50433946, 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 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,
ktorého zostatková hodnota je nad 1 500 €, pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s.,
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za cenu 81 171,55 € (slovom: Osemdesiatjedentisícstosedemdesiatjeden eur
55/100), ktorá predstavuje výšku zostatkovej hodnoty majetku k 31. 12. 2016.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj hnuteľného majetku podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
Mesto Zlaté Moravce v záujme zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta a priľahlých obcí po rozhodnutí o transformácii mestskej príspevkovej
organizácie, ktorá zdravotnú starostlivosť poskytovala, založilo súkromnú akciovú spoločnosť
so 100 % majetkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce. Dňa 05. 08. 2016 bola do Obchodného
registra Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka číslo: 10512/N zapísaná akciová spoločnosť
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce.
Z uvedeného dôvodu je potrebný prevod hnuteľného majetku, ktorý slúži na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti z príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na novovzniknutú akciovú spoločnosť.
schvaľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, ktorého zostatková hodnota je nad 1 500€, pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce
a.s., Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za cenu 81 171,55 € (slovom: Osemdesiatjedentisícstosedemdesiatjeden eur
55/100), ktorá predstavuje výšku zostatkovej hodnoty majetku k 31. 12. 2016 nasledovne:
Názov

Obstarávacia

Oprávky v€ Zo tatková cena v
E'

Autoklav Azteca AC-570

cena €
34 990,69

Parný sterilizátor 105 1 STERI 21

37 200,00

Pľúcny ventilátor HAMILTON Cl s prísl.

26 376,00

Retigo konvektomat B1221 b
Defibrilátor Primedic s EKG monitorom XD-1
Defibrilátor Primedic s EKG monitorom XD-1
Sonda PA 230E

14 145,60
4 455,00
4 455,00
4 286,40

k 31.12.2016
16
771,00
21
703,00
13
922,00
6 190,00
929,00
929,00
1 252,00

k 31.

12.2016
18
219,69
15
497,00
12
454,00
7 955,60
3 526,00
3 526,00
3 034,40

RTG žiarič 32/50
Biochemický analyzátor ADVIA 1200

4 140,00
68 008,82

Server HP ProLiant ML350p
Elektrický varný kotol 150 1
Elektrický varný kotol 150 1
EKG monitor pacient EDAN iM9
EKG prístroj EDAN SE 1200 EXPRES
Kompresor SROLL - klimatizácia
EKG prístroj EDAN SE 1200 BASIC
Spolu

3 863,86
2 995,20
2 995,20
2 840,00
2 500,00
2 619,60
2 300,00
218 171,37

1 208,00
65
640,82
1 932,00
1 209,00
1 209,00
1 209,00
939,00
1 093,00
864,00
136 999,82

2 932,00
2 368,00
1 931,86
1 786,20
1 786,20
1 631,00
1 561,00
1 526,60
1 436,00
81 171,55

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj hnuteľného majetku podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- Mesto Zlaté Moravce v záujme zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta a priľahlých obcí po rozhodnutí o transformácii mestskej príspevkovej
organizácie, ktorá zdravotnú starostlivosť poskytovala, založilo súkromnú akciovú spoločnosť
so 100 % majetkovou účasťou Mesta Zlaté Moravce. Dňa 05. 08. 2016 bola do Obchodného
registra Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka číslo: 10512/N zapísaná akciová spoločnosť
Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 O1 Zlaté Moravce.
Z uvedeného dôvodu je potrebný prevod hnuteľného majetku, ktorý slúži na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti z príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na novovzniknutú akciovú spoločnosť.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

Pae � D �-J>usan Husár
pnm'}tor mesta

�!ii

Ing. Mari
prednost

K ? váč
sU

Uznesenie č. 495/2016
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.10.2016
Návrh na prevzatie dlhu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté
Moravce Mestom Zlaté Moravce a následná zmena splatnosti týchto záväzkov
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

a) Návrh na financovanie záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté
Moravce formou postúpenia pohľadávok veriteľov Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca Zlaté Moravce na peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s.
b) Návrh na prevzatie záväzkov (dlhu) Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca
Zlaté Moravce voči Slovenskej sporiteľni, a.s. Mestom Zlaté Moravce a následnú zmenu
splatnosti týchto záväzkov (predÍženie splatnosti)
c) Návrh na poskytnutie zabezpečenia dlhu voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vlastnou bianko
zmenkou Mesta Zlaté Moravce
schvaľuje

financovanie záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce
formou postúpenia pohľadávok od vybratých veriteľov Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca Zlaté Moravce na peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. do výšky
600.000 eur
prevzatie
dlhu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce Mestom
b)
Zlaté Moravce za postúpené pohľadávky od vybratých dodávateľov v celkovej výške do
600.000 eur a následnú dohodu o zmene splatnosti dlhu uzatvorenú medzi Mestom Zlaté
Moravce a Slovenskou sporiteľňou a.s. do 31.12.2026 v objeme a štruktúre veriteľov
podľa zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu. Dlh sa bude splácať
rovnomernými mesačnými splátkami vždy ku koncu mesiaca, pričom prvá splátka bude
31.01.2017 a posledná splátka 31.12.2026
c) zabezpečenie Dohody o zmene splatnosti dlhu medzi Mestom Zlaté Moravce a
Slovenskou sporiteľňou, a. s. vlastnou bianko zmenkou Mesta Zlaté Mor
a)

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

PaedDr.
šan Husár
.
' /
pnmator mesta
/

rit

Ing. Ma
K�váč
prednosta 1MsU

Uznesenie č. 496/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 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 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2015 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. 5/2015 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. 3 podľa
predloženého návrhu

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

�

Ing. Ma� K?váč
prednosta MsU

Uznesenie č. 497/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

a) návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 26/2016
schvaľuje

a) zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta schválených
Uznesením č. 336/2016 na MZ dňa 30.05.2016 vo výške 24.500 eur nasledovne:
� na kapitálové výdavky vo výške 3.500 eur na dofinancovanie realizácie rekonštrukcie
mestskej kanalizácie na Ulici 1.mája 4, 6 a 8 v Zlatých Moravciach
� na kapitálové výdavky vo výške 21.000 eur na realizáciu rekonštrukcie S0-01 lávky
pre peších cez rieku Žitava v centre mesta na Župnej ulici v Zlatých Moravciach
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 26/2016 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 �neseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

Paed�r : / šan Husár
pnm ftor mesta

�

lng.l\lar i K:ováč
,
I
prednost11 MsU

Uznesenie č. 498/2016
22
.
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 27/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 27/2016
schvaľuje

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 27/2016 v zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a), b) a 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 uznese

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

Paed�r l}u" n Husár
:
mesta
pnmat0r
1

�I1

Ing. !W.ari K.� váč
prednos MsU

Uznesenie č. 499/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016 a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
28/2016
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 28/2016
schvaľuje

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby
mesta Zlaté Moravce na rok 2016 v celkovej výške 48.900 eur na bežné výdavky, z toho
s účelovým určením na opravu strechy Domu smútku v Zlatých Moravciach vo výške
2.900 eur, na prevádzku verejného osvetlenia vo výške 26.000 eur a na údržbu verejnej
zelene, detských ihrísk a čistenie mesta vo výške 20.000 eur
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 28/2016 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 uz esehiu

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

primátor
mesta
v

h

Ing. Mari Kováč
prednosta/MsÚ

Uznesenie č. 500/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo
169/2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10. 2016
prerokovalo

návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo 169/2015
z 9. zasadnutia konaného dňa 08.09.2015
ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo
konaného dňa 08.09.2015
V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

"an Husár
primát , r mesta

�

Ing. Mariá
� váč
prednosta MsU

Uznesenie č. 501/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo
171/2015
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo 171/2015
z 9. zasadnutia konaného dňa 08.09.2015
ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach číslo 171/20
konaného dňa 08.09.2015
V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

šan Husár
primát , r mesta
1

�

Ing. Ma n K�váč
prednosta, MsU

Uznesenie č. 502/2016
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27.10.2016
Návrh na vysporiadanie sporného záväzku Mesta Zlaté Moravce po lehote splatnosti
voči spoločnosti HASS s.r.o. Zlaté Moravce za rekonštrukciu miestnej komunikácie
Murgašova ulica
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na vysporiadanie sporného záväzku Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti HASS s.r.o.
Zlaté Moravce za rekonštrukciu miestnej komunikácie Murgašova ulica
odporúča

ponechať vyriešenie tohto sporného záväzku Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti HASS
s.r.o. Zlaté Moravce za rekonštrukciu miestnej komunikácie Murgašova uli na prípadný
súdny spor
V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.201 6

PaedDr. D šan Husár
primáto mesta

f

f!ťwr

Ing. Mari
prednost

K � váč
sU

Uznesenie č. 503/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na zverenie majetku mesta (pozemky) do správy Mestského strediska kultúry a
športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na zverenie majetku mesta (pozemky) do správy príspevkovej organizácie Mestské
stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce
zveruje

s účinnosťou od 01. 11. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry
a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný majetok mesta:
Pozemky vedené na LV č. 7378 v k. ú. Zlaté Moravce

Druh ozemku

Číslo areel
3407/21
3407/1

Ostatné plochy

časť arcel

Ostatné

3407/3

Zastavané plochy a nádvoria

loch

LV

V'mera v m2

7378

1000

33 194,00

4261

2921

1 514,54

4261

160

Cena ozemku v eur

Celkom

830,00

35 538,54

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

ušan Husár
primá or mesta

Uznesenie č. 504/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov pod rodinným domom a dvorom na
Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre manželov Vasilových z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na schválenie prevodu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod časťou rodinného domu a dvora na Ulici
Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre: manželov Albert Vasil a Anna Vasilová do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov - a to odpredaj časti pozemku v k. ú. Zlaté Moravce
z parcely KN registra „E" číslo 1-537/1 o celkovej výmere 7807 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, podľa
geometrického plánu č. 105047/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEO-PRE, s.r.o. dňa
03.05.2016 a úradne overeného 05.05.2016 OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, sa
jedná o novovytvorené parcely KN registra „C" číslo 4782/2 o výmere 2 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra „C'' číslo 4782/3 o výmere 1 m2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú menovaní postavenú prednú časť
rodinného domu a časť dvora, za kúpnopredajnú cenu 20,00 €/m2, t.j. za cenu 60,-€ splatnú
pri podpise kúpnej zmluvy, pričom dôvodmi hodného osobitného zreteľa sú:

pozemok zastavaný pod časťou rodinného domu a pod časťou dvora
pozemky malej výmery
sc hvaľuje

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľností z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod časťou
rodinného domu a dvora na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre: manželov Albert
Vasil a Anna Vasilová do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov - a to odpredaj časti
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z parcely KN registra „E" číslo 1-53 7 /1 o celkovej výmere
7807 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaného v celosti na Mesto Zlaté
Moravce v L V č. 541 7, podľa geometrického plánu č. 105047/2016 vyhotoveného
spoločnosťou GEO-PRE, s.r.o. dňa 03.05.2016 a úradne overeného 05.05.2016 OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom, jedná sa o novovytvorené parcely KN registra „C" číslo
4782/2 o výmere 2 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra „C''
číslo 4782/3 o výmere 1 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú
menovaní postavenú prednú časť rodinného domu a časť dvora, za kúpnopredajnú cenu
20,00 €/m2 , t.j. za cenu 60,- € splatnú pri podpise kúpnej zmluvy, pričom dôvodmi hodného
osobitného zreteľa sú:

pozemok zastavaný pod časťou rodinného domu a pod časťou dvor
pozemky malej výmery
V Zlatých Moravciach, dňa 27.1 0.201 6

. ušan Husár
primátor mesta
l

�

K�váč
Ing. Mar
prednostfi MsU

Uznesenie č. 505/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 6 na Tekovskej ulici č. 49,
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
na pozemku manželom Stolárovým z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku
parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.6 (B3), na 3. nadzemnom
podlaží na Tekovskej č. 49 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
77180/3740077-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 manželov Mareka Stolára rIvany Stolárovej
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 Marek Stolár a Ivana Stolárová majú zaplatenú finančnú zábezpeku pri
výstavbe bytového domu,
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu
schvaľuje

spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra
„C'' číslo 3460/71 o výmere 101 O m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté
Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.6 (B3), na 3. nadzemnom podlaží na Tekovskej č.
49 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 77180/3740077-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 manželov Mareka Stolára a Ivany Stolárovej
do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
kupujúci Marek Stolár a Ivana Stolárová majú zaplatenú finančnú zábezpeku pri
výstavbe bytového domu,
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

ušan Husár
pri�átor mesta

4

Ing. Mariän Kováč
prednosťa MsÚ

Uznesenie č. 506/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016

Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - časť pozemku na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre pani Jaroslavu
Šutkovú - z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - pozemku o výmere cca 381 m2, ktorý sa nachádza na ul. 1. mája v Zlatých
Moravciach pri Hostianskom potoku v k.ú. Zlaté Moravce - časť z parcely KN registra „E"
číslo 2394/1 o celkovej výmere 7877 m2 druh pozemku orná p ôda z apísanej v L V č . 5417
a časť z parcely KN registra „C" číslo 2537/1 o výmere 5275 m2 druh pozemku ostatné
plochy zapísanej v L V č. 3453,
pre pani Jaroslavu Šutkovú
- 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 3,-€/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
- vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie pozemku pod záhradkou na náklady
kupujúcej.
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 je využívaný ako záhradka od roku 2011 na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy
č. P-7/18808/2011, pričom pozemok sa nebude môcť využiť na výstavbu z dôvodu, že
vzduchom a zemou prechádzajú rozvody vysokého napätia 22 KV
s c hva ľuje

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - pozemku
o výmere cca 381 m2, ktorý sa nachádza na ul. 1. mája v Zlatých Moravciach pri Hostianskom
potoku v k.ú. Zlaté Moravce - časť z parcely KN registra „E" číslo 2394/1 o celkovej výmere
7877 m2 druh pozemku orná pôda zapísanej v LV č. 5417 a časť z parcely KN registra „C"
číslo 25 3 7 /1 o výmere 52 7 5 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej v L V č. 345 3,
pre pani Jaroslavu Šutkovú
- 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 3,-€/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.
- vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie pozemku pod záhradkou na náklady
kupujúcej.
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 je využívaný ako záhradka od roku 2011 na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy
č. P-7/18808/2011, pričom pozemok sa nebude môcť využiť na výstavbu z dôvodu, že
vzduchom a zemou prechádzajú rozvody vysokého napätia 22 KV.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.201 6

;a

PaedDr. Dušan Husár
.
!
prm tor mesta
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Ing. Ma
Kováč
,
I
prednosta MsU

Uznesenie č. 507/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016

Kontrola hospodárnosti nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce vo veci prenájmu bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých
Moravciach
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí konanom dňa 27. 10.
2016
prerokovalo

Kontrolu hospodárnosti nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce vo veci prenájmu bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach
berie na vedomie

Kontrolu hospodárnosti nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce vo veci prenájmu bývalého MsNV na ul. Bernolákovej č. 22 v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

'

Ing. Ma ri K � váč
prednost/MsU

Uznesenie č. 508/2016
z 22 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10.2016
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej o zvolanie zasadnutia Mestského
zastupiteľstva na budúci týždeň
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí konanom dňa 27. 10.
2016
prerokovalo

Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej o zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva
na budúci týždeň
s ch v a ľ u j e
zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva na budúci týždeň

V Zlatých Moravciach, dňa 27. 10.20 1 6

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Ing. Marián Kováč
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 509/2016
z 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 27. 10. 2016

Návrh na schválenie spôsobu prevodu akcií Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s. vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí konanom dňa
27.10.2016
prerokovalo

1. návrh na schválenie spôsobu prevodu 24 ks akcií Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s.
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu;
2. návrh podmienky, ktorú musí spÍňať predkladateľ ponuky na kúpu akcií:
„predkladateľ ponuky preukáže skúsenosti s riadením alebo prevádzkovaním minimálne
jedného zdravotníckeho zariadenia predložením zoznamu aktuálne prevádzkovaných
zdravotníckych zariadení a predložením zoznamu zdravotníckych odborov v ním
prevádzkovaných zdravotníckych zariadeniach";
3. zloženie komisie na otvorenie a vyhodnotenie ponúk na predaj akcií priamym predajom:
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta - predseda komisie
členovia komisie: MUDr. Nina Homiaková, riaditeľka nemocnice, poslanci mestského
zastupiteľstva: Ing. Ján Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, JUDr„ Michal
Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Marián Tomajko, Ing. Marek Holub, PaedDr. Ida
Ďurčeková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr. Jozef
Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Mgr. Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa
Uhrinová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, pričom hlasovanie pri vyhodnotení ponúk
bude platné pri schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.

s c hva ľuje

4. spôsob prevodu 24 ks akcií Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s. vo vlastníctve Mesta
Zlaté Moravce podľa§ 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu;
5. podmienku, ktorú musí spÍňať predkladateľ ponuky na kúpu akcií:
„predkladateľ ponuky preukáže skúsenosti s riadením alebo prevádzkovaním minimálne
jedného zdravotníckeho zariadenia predložením zoznamu aktuálne prevádzkovaných
zdravotníckych zariadení a predložením zoznamu zdravotníckych odborov v ním
prevádzkovaných zdravotníckych zariadeniach";
6. zloženie komisie na otvorenie a vyhodnotenie ponúk na predaj akcií priamym predajom:
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta - predseda komisie
členovia komisie: MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka nemocnice, poslanci mestského
zastupiteľstva: Ing. Ján Adamec, MVDr. Marta Balážová, MUDr. Oto Balco, JUDr„ Michal
Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Marián Tomajko, Ing. Marek Holub, PaedDr. Ida
Ďurčeková, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Vladimír Klučiar, Ivan Madola, RNDr. Jozef

Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Roman Šíra, Mgr. Ing. Karol Švajčík, Mgr. Denisa
Uhrinová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, pričom hlasovanie pri vyhodnotení ponúk
bude platné pri schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

ušan Husár
primá r mesta

l:

Ing. Mari Kováč
prednosta Msú

Uznesenie č. 510/2016
22
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
z
konaného dňa 27. 10.2016
Uloha hlavnej kontrolórky mesta na preskúmanie výberového konania o poskytovaní
služieb verejného obstarávateľa VISION a právnej firmy Pacalaj a Palla
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí konanom dňa
27.10.20 1 6
.

prer o k o valo

Úloha hlavnej kontrolórky mesta na preskúmanie výberového konania o poskytovaní služieb
verejného obstarávateľa VISION a právnej firmy Pacalaj a Palla

u kla dá

hlavnej kontrolórky mesta preskúmanie výberového konania o poskytovaní služieb verejného
obstarávateľa VISION a právnej firmy Pacalaj a Palla

V Zlatých Moravciach, dňa 27.10.2016

ušan Husár
primátor mesta

f�

Ing Mar
prednost
!
.
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