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

Pozvánka
na 35. zasadnutie Mestského

zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční

v Zlatých Moravciach,

dňa

26. apríla 2018 o 15:00 hod.
(štvrtok)
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Určenie zapisovateľky
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľst va
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. l-35 MZ-2018)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
1O. Vystúpenia občanov
11 . Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (mat.
č.2-JSMZ-20 18 )

12. Návrh Rokovacieho poriadku komi sii pri Mestskom znstup i teľs tvľ , , /.l~1t~·ch
Moravciach (mat. č.3-35MZ-2018)
13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Morn\'Cľ č . ../20 J 8.
o používaní symbolov Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-35M Z-2018 )
14. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2017 (mat. č.5- 3 5MZ-2018)
15. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a núvrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 18 vrátane programov a podprogramo\'
rozpočtovým opatrením č. 9/2018 (mat. č.6-JSMZ-2018 )
16. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja b) vania mesta <1 nú\'ľh 11:1
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a JXld prngrarnu\'
rozpočtovým opatrením č. 10/2018 (m at. č.7 -35MZ-2018)
17. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 8 vrátane progrnmov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2018 (mat. č.8 -35MZ-2018 )
18. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na projt:kt
.,Rekonštrukcia strechy ZŠ Robotnícka 25 , Zlaté Moravce" (mat. č. 9-35!\17.-:2018)
19. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáci u z Environmentálneho fondu na projél.;t
„Elektromobil pre Mesto Zlaté Moravce'· (mat. č. l 0-35MZ-20 18)
20. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou na preloženie /.iadost í
o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, v) skumu a športu Slovcnsk ~j
1

1

republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakm v oblasti teksncj :1 sportPn:j
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo v)1 stavby novej telocvične na rnk 201 K
na projekt „Rekonštrukcia telocviční v základných školách, Zlaté Moravce ·· (mat.
č.l l-35MZ-2018)
21. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou č. Vl. Prezíd ia Hasičského
a záchranného zboru 20 18 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štútneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slo\ l.'.nskcj
republiky na projekt „Rekonštrukcia hasič skej zbrojnice v meste Zlaté fV!orn\ľ-.". (111:1l.
č. l 2-35MZ-2018)
22. Správa o plnení programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy.
Mojmírova 2 k 31.12.2017 (mat. č.13-35MZ-2018)
23 . Správa o plnení programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy,
Pribinova 1 k31.12.2017 (mat. č.14-35MZ-2018)
24. Správa o plnení programového rozpočtu rozpočtu' ej organizúcic /.úk ladtk'.i skul:.
Robotnícka 25 k 31.12.2017 (mat. č. l 5-35MZ-2018)
25. Správa o plnení programového rozpočtu rozpočtovej organizúcic /úkladnú umckck:'1
škola k 31.12.2017 (mat. č . 16 -35MZ-20 18 )
26. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej o rganizúcic
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 31.12.2017 (mat. č.17-35MZ-2018)
27. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organi zúcic
Službyt Zlaté Moravce mestský podnik k 31.12.20 l 7 (mat. č. l 8-35Ml-201 K)
28. Správa o plnení programového rozpočt u a hospodárení príspevkovej o rg:1 ni1.úci..:
Technické služby mesta k 31.12.2017 (mat. č. 19-3SMZ -2018)
29. Správa o vývoj i pohľadávok z daií.ových a nedm1ov)1 ch príjmov za roky 2013 -20 17
a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2017 (mat. č.20-35M Z20 18)
30. Návrh na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním anglického j azyka v prvom
a piatom ročníku v Základnej škole, Robotnícka 25, Zlaté Moravce v školsko111 roku
2018/20 19 (mat. č.21 -3 5MZ-2018)
31 . Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych s lužieb mesta Zlaté ľvlora\ ľe tia
roky 20 16 - 2025 (mat. č.22-35MZ-2018)
32. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zm luvy
medzi Mestským strediskom kultúry a športu p. o. a Nitrianskym samosprávnym kn~jom
- Ponitrianske múzeum v Nitre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods .
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mal.
č.23 -35MZ-20 18)

33. Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzavretej medzi l'vkstorn /.h1té
Moravce a N itrianskym samosprávnym kraj om. predmetom ktorej je vzújomnú
spol upráca a finančná spoluúčasť na dosiahnutie spoločného diela - real izúc ic stavby:
„Ú prava križovatky ciest 11/5 11, III/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce'· (mat. č.2435MZ-20l8)
34. Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spo lupráci uzavretej medzi Mestom /lnté
Moravce a Západoslovenskou vodárensko u s pol očnosťou, a.s„ predmetom ktorej je
vzájomná spolupráca a finančná spoluúč asť na dosiahnutie spo ločn ého dicl:1 realizácie stavby: „Úprava križovatky ciest 11/511. 1III 1626 a MK ul. 1. mú.ia /Jaté
Moravce" (mat. č . 25 -35MZ-2018)
35. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a
Západoslovenskou Distribučnou, a.s. pre stavbu „Úprava križovatky ciest Il/511.
III/1626 a MK ul. l.máj a - Zlaté Moravce" obj ekt: S0-05 Prekládku .:lcktrick)-ch
rozvodov NN (mat. č.26-35MZ-2018)
36. Návrh na schválenie zri adenia vecných bremien medzi Mestom Zlat0 Mur:1\ cc ;1
Západoslovenskou Distribučnou, a.s. pre stavbu „NA_Zlaté Moravce, 32 1..U .. Ul. 1.

m{~ja, VN, TS a NN" obj ekty: S0-0 1- Rozvod NN K. S0-02- Ro zvod VNK (mat. č.'2735MZ-2018)
37. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľn éh o 1rn~j etku vo vlastn íctve mesta !:l<1t(·
Moravce - pozemku pod trafostanicu na Ulici 1. máj a v Z la tý ch Mor<m: im:h pn.:
Západoslovenskú distribučnú , a.s. - z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28 35MZ-2018)
3 8. Návrh Mesta Zlaté M oravce na odkúpenie pozem kov od štátu n a Chyzero veckcj ulici
v Zlatých Moravciach (mat. č. 2 9-35M Z-20l 8)
39. Návrh Mesta Zlaté M o ravce na odkúpeni e bud ovy býval ej o so bitnej ško ly 11 ~1
Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravc iach od štátu (mat. č . 30- 35 Ml -201 8 )
40 . Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného mujetku vo vlastníctve lll e~la /. Jaté
Moravce - pozemku na Čiernej Doline v Zlatých Moravciach pre manželov Ing. Juraja
Šilhavíka a Veroniku Šilhavíkovú - z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č .31 35MZ-2018)
41. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo v lastníctve mesta 7. l ~M
Moravce - časti pozemku na U lici l.mája v Z latých Moravciach pre vlastn íkov bytm·
na Ulici l.mája č. 10,12.14 v Zlatých Moravci ac h - z dôvodu hodnéhll nso hi t11(·h o
zrete ľa (mat. č.32-3 5MZ-2018 )
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou z mluvou medzi Mestom
Zlaté Moravce a spoluvlastníkmi Zuzana Mauerová, MUDr. Juraj Šváč a Ing. Martin
Š váč z dôvodu hodného osobitného zreteľa, potrebných pre výstavbu rozšíren ia
cintorína. (mat. č.33-35MZ-2018)
43. Návrh Slovenskej pošty, a.s. na prehodnotenie j ednotko vej ce ny za odpred úvan ~·
pozemok pod bez bariérový m prístupom. v schvúle nom spôsobe prevodu rn ľstsh· lw
pozemku, z dôvodu hodného osobitné ho zreteľa. (nwt. č . 3 4- 35M7.- 2 0 18 )
44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského by tu č . 9 na Tekovskej ulic i č . 4 9.
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spo luvlastn ícky
podiel na pozemku manželom Štrbavým z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat.
č.35-35MZ-2018)

45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastn íctve m ľsta /.l:ité
Moravce - pozemkov na Bernol ákovej ulici v Z latých Moravciach prľ ANLI<O S K. n. s.
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ma t. č.3ú -3 5MZ-2 01 8 )
46. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnute ľného majetku vo vlastn íctve mesta /. lat0
Moravce - časť pozemku na Ulici 1. mája v Z latých Moravciach pre mani:elov
Uhrinových- z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-35MZ-2018)
47. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecné ho bremenu so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. a.s. a M:projekcia s.r.o. nn .. Rozšíre nie
verejného vodovodu" na predÍžení Záhradníckej ulic i v Z lat) c h Moravc iach (mat. č.3835MZ-2018)
48. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestorn pre Z uzanu O nd reúšon·1 / dô ,·od u
hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-35MZ -2018)
49 . Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Ing. Ivana Rubaninskéh o, Výro ba a predaj
ovocných a okrasných drevín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40- 35M Z2018)
50. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté M oravce p re s poloč n os ť
Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného o sobitné ho zreteľa (mat. č .4 l- 3Sľ\ 1 1. - 201 ~)
5 1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spo ločnn s ľ
ARDSYSTÉM, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42 - 35M Z-201 8 )
52. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločno sť GR YF
media, s.r.o. z dôvodu h odného osobitného zreteľa (mat. č.43-35MZ-2018)
53. Návrh na schválenie prenájmu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spo ločn os ť ISJ> !\ .
spol. s r.o. z dôvodu hodné ho osobitného zreteľa (mat. č.44-35M Z-2 0 1 8)
1

54. Návrh na schválenie Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových
zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení. stav ieb
pre reklamu a reklamy na pozemkoch mesta Zlaté Moravce (mat. č.45 -3 5f'v17 -201 8)
55. Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Mora vciach ličinnt'j
od 01.04.20 18 (mat. č.46-35MZ-2018)
56. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2017 (mat. č.4 7- 35ľvl7.2018)
57. Rôzne
58. Diskusia
59. Interpelácie poslancov
60. Schválenie uznesenia
61. Záver

Zlaté Moravce 20.04.20 18

