
 
 
 
 
 

P o z v á n k a 
 

na 2. zasadnutie Mestského zastupite�stva, ktoré sa uskuto�ní 
 

24. januára  2007 o 15.00 hodine 
(streda) 

 
v aule Združenej strednej školy v Zlatých Moravciach. 

 
 
Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Ur�enie zapisovate�ky  
3. Ur�enie overovate�ov zápisnice 
4. Vo�ba návrhovej komisie 
5. Schválenie programu rokovania 
6. Kontrola plnenia uznesení 
7. Informácia o vysporiadaní výsledkov hospodárenia Mesta Zlaté Moravce 

a príspevkových organizácií mesta za rok 2005. 
8. Návrh na od�atie majetku zo správy príspevkovej organizácie mesta Záhradnícke 

služby mesta. 
9. Návrh na od�atie majetku MNsP prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce. 
10. Návrh na odpredaj neupotrebite�ného hmotného majetku MNsP prof. MUDr. Rudolfa 

Korca. 
11. Návrh na schválenie sobášiacich a re�níkov na obradoch, re�níkov na ob�ianskych 

pohreboch a ú�inkujúcich, zú�ast�ujúcich sa na obradoch ZPOZ. 
12. Návrh na schválenie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce na obdobie 2006-2010. 
13. Návrh na schválenie mesa�nej odmeny RNDr. Mariánovi Bátorovi, zástupcovi 

primátorky mesta na obdobie rokov 2006-2010. 
14. Návrh na prerokovanie návrhu „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena“ a splnomocnenie primátorky mesta Ing. Serafíny Ostriho�ovej k jej 
podpisu. 

15. Návrh na prerokovanie a schválenie investi�ného zámeru spolo�nosti Urbicom, a. s.  – 
výstavba obchodného domu TESCO v Zlatých Moravciach. 

16. Predbežný návrh na odpredaj mestských pozemkov, schválenie projektu „Náhrada 
VS-3“, schválenie spolo�ného investi�ného zámeru pre Kúpe��ové štúdio Ra�a, s.r.o., 
Bratislava a IMA Invest s.r.o., Zlaté Moravce. 

17. Návrh na schválenie riešenia lokality „Nábrežie za majerom“ kde ÚPN plánuje IBV. 
18. Návrh na odpredaj pozemku pre Alojza Stre�ánského a manželku Ingrid Stre�ánskú. 



19. Návrh na odpredaj pozemku pre Antona Štrbu a manželku Irenu Štrbovú. 
20. Návrh na odpredaj pozemku pre Milana Rakovského. 
21. Návrh na odpredaj pozemku pre Stanislava Orovnického. 
22. Návrh na odpredaj pozemku pre Daniela Oravca a manželku Danu Oravcovú. 
23. Návrh na odpredaj pozemku pre Antona Petluša a manželku Zuzanu Petlušovú. 
24. Návrh na odpredaj pozemku pre �udovíta Jánošova. 
25. Návrh na zrušenie uznesenia MZ zo d�a 27.08.2003. 
26. Návrh na zrušenie uznesenia �. 360/2006. 
27. Návrh na zrušenie uznesenia �. IV/11 z 9. zasadnutia MZ zo d�a 12.02.2004. 
28. Návrh na zmenu uznesenia �. 425/2006 z 24. zasadnutia MZ. 
29. Návrh na doplnenie uznesenia 401/2006 z 24. zasadnutia MZ. 
30. Návrh na schválenie „Povod�ového plánu“ záchranných prác Mesta Zlaté Moravce. 
31. Návrh na novelizáciu �.2 VZNm. �. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov. 
32. Návrh na novelizáciu �.1 VZNm �. 7/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 
33. Návrh na novelizáciu �. 2 VZNm �. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 

Moravce.  
34. Návrh na VZN mesta Zlaté Moravce o postupe pri poskytovaní finan�ných príspevkov 

mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. 

35. Návrh na udelenie splnomocnenia pre primátorku mesta Ing. Serafínu Ostriho�ovú na 
podpis „Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave, 
vykonávanej autobusmi na rok 2007“. 

36. Informácia o upozornení prokurátora pod�a § 28 ods. 1 zák. �. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

37. Návrh na doplnenie úloh Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta. 

38. Návrh na mimosúdne vyrovnanie v právnej veci o ur�enie vlastníckeho práva. 
39. Návrh na mimosúdne vyrovnanie sporu medzi Ing. Danou Kazíkovou a Mestom Zlaté 

Moravce. 
40. Návrh na vo�bu prísediaceho na Okresnom súde v Nitre na obdobie 2006-2010. 
41. Návrh kandidáta za prísediaceho z radov ob�anov na OS v Nitre na obdobie 2006-

2010. 
42. Návrh na doplnenie predmetu �innosti v Zria�ovacej listine príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Zlaté Moravce v �l. 7 písm. d). 
43. Návrh �asového harmonogramu zasadnutí Mestského zastupite�stva v Zlatých 

Moravciach na rok 2007. 
44. Predbežný návrh na zámennú zmluvu medzi Mestom Zlaté Moravce a Nitrianskym 

samosprávnym krajom. 
45. Návrh na zmenu uznesenia �. 400/2006 z 24. zasadnutia MZ o odkúpení pozemkov 

v k. ú. Zlaté Moravce, ktoré vlastní Mária Gogová rod. Pe�adná. Peter a Pavol 
Pe�adní. 

46. Návrh na uznanie vlastníckeho práva a vydanie pozemkových nehnute�ností 
pôvodným vlastníkom Márii Gogovej rod. Pe�adnej, Pavlovi Pe�adnému, Petrovi 
Pe�adnému. 

47. Predbežný návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Milana Stachu. 
48. Predbežný návrh na odpredaj �asti pozemku pre Ivana Sol�ianskeho. 
49. Predbežný návrh na odpredaj �asti pozemku pre Alojza Martinovi�a. 
50. Predbežný návrh na odpredaj pozemku za ú�elom výstavby garáži pre obyvate�ov 

obytného domu. 



51. Predbežný návrh na odpredaj bytových domov pre Jána Rafaela. 
52. Návrh na odpredaj mestského pozemku pod garážami na Hviezdoslavovej ulici. 
53. Návrh na odpredaj bytu ich nájomníkom. 
54. Návrh na odpredaj pozemku pre Danielu Blak�oriovú. 
55. Návrh na odpredaj pozemku pre Michala Rajtara. 
56. Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Romana Geiszlera. 
57. Návrh na odpredaj �asti mestskej nehnute�nosti pre Tomáša Babockého. 
58. Návrh na odpredaj bytu jeho nájomní�ke. 
59. Návrh na odpredaj pozemku pre Henricha Krúpu. 
60. Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Richarda Pánika a Ing. Anetu Pánikovú. 
61. Návrh na odpredaj pozemku pre So�u Be�ušovú. 
62. Návrh na odpredaj pozemku pre INA – Zdenka Zachariašová. 
63. Návrh na odpredaj pozemku resp. �asti mestského pozemku pre Sobek, s.r.o. 
64. Interpelácie poslancov 
65. Rôzne   
66. Vystúpenie ob�anov mesta Zlaté Moravce 
67. Návrh na uznesenia  
68. Záver 
 

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zú�astníte. 
 
 
 
Zlaté Moravce, 15.01.2007 
 
 
 

             Ing. Serafína Ostriho�ová  
                                                                                primátorka mesta 


