
, Mestský úrad. 1. máia 2.953 01 Zlaté Moravce

Zápisnica

z 5. zasadnutia Mestského zastupitel'stva

Dátum konania: 12. mája 2011

Ospravedlnení: Ing. Peter Hollý, PaedDr. Dušan Husár

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenie uznesení
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce C•.. ./2011

o obmedzení používania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce
11. Návrh Schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a oprava názvov komisií

MsZ

12. Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Zlaté Moravce

13. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie c.... o podmienkach státia vozidiel na území
mesta Zlaté Moravce a o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie
vozidiel na verejnom priestranstve o zmene Všeobecne záväzného nariadenia c.
9/2004 o miestnych daniach

14. Návrh schválenie dodatku c. 5 k Zriadovacej listine Technických služieb mesta
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté

Moravce v zmysle § 9 ods. 2 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c. parcely 5792/2

17. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previest casti pozemku parcely KN registra "E" c.
536/2

18. Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN registra "E" c. 5671

19. Návrh zmluvy c. 40/05/00000/2011 o prevádzkovaní, ktorou mesto Zlaté Moravce
odovzdáva vodohospodársky majetok mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce 
Prílepy

20. Návrh na odpredaj pozemku pre ZSE Distribúciu, a.s. Bratislava - pozemky parcely c.
2489/1



21. Návrh clenstva Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení MHB o.Z

22. Návrh primátora mesta Zlaté Moravce na odvolanie nácelníka Mestskej polície podla
§2 ods.3 zákona c. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov

23. Návrh primátora mesta Zlaté Moravce na vymenovanie nácelníka Mestskej polície
podla §2 ods.3 zákona c. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov

24. Informácia primátora mesta Zlaté Moravce o transformácií mestských podnikov
25. Správa hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce o mestských podnikov
26. Návrh plánu kontrol na 1. polrok 20 II
27. Informácia o cerpaní nenávratných prostriedkov z eurofondov
28. Vystúpenie obcanov
29. Rôzne

30. Interpelácie poslancov
31. Schválenie uznesenia
32. Záver

K bodu II
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných - poslankyne a
poslancov MsZ, riaditelov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako
aj obcanov mesta Zlaté Moravce. Dalej skonštatoval, že mestské zastupitelstvo je
.uznášaniaschopné.

K bodu 21

Urcenie zapisovatelky

Primátor mesta - urcil Brigitu Rajnohovú za zapisovatelku na 5. zasadnutí Mestského
zastupitelstva konanom dna 12.5.2011.

K bodu 31

Urcenie overovatelov zápisnice

Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. urcil za overovatelov zápisnice z 5. zasadnutia MsZ
zo dna 12.5.2011 sl. Eriku Babockú a p. Evu Dubajovú.

K bodu 41

Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí.

Primátor mesta - uviedol, že z 5. zasadnutia MsZ zo dna 12.5.2011 sú ospravedlnení
poslanci: Ing. Peter Hollý, PaedDr. Dušan Husár. Prítomných je 17 poslancov. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovicná väcšina poslancov v rokovacej miestnosti a mestské
zastupitelstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 51

Schválenie návrhovej komisie.

Primátor mesta navrhol:

a) za clenov návrhovej komisie: predsedu Mgr. Milana Galabu a clenov p. Ivana Hritza ap.
Ludovíta Ch1ádeka.
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Volba návrhovej komisie sa konala hlasovaním.

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Poslanci MsZ zvolili návrhovú komisiu v zložení:

a) za predsedu návrhovej komisie Mgr. Milana Galabu
b) za clenov p. Ivana Hritza a p. Ludovíta Chládeka

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 6/

Schválenie proe;ramu zasadnutia mestského zastupitelstva.

Primátor mesta ako predkladatel stiahol body 22,23,24,25 z navrhnutého programu
zasadnutia MsZ a dal návrh na doplnenie programu o bod:
Návrh na schválenie zámeru realizácie zámeny nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce 
zámenná zmluva.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola .
.petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta sa opýtal, ci má niekto dalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie
navrhovaného programu.

Poslanec Galaba dal návrh na doplnenie programu o bod Investicný zámer spolocnosti
STARS S.r.o.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmenujúci návrh bol schválený.

Poslanec Chládek dal návrh na stiahnutie bodu C. 13 z programu rokovania. Uviedol. že
predložené VZN bolo prerokované na komisii dopravy a materiál stahuje z dôvodu, že nebola
k nemu predložená dôvodová správa.
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Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmenujúci návrh bol schválený.

Zástupca primátora dal návrh na stiahnutie bodu c.17 z programu.
·Primátor mesta uviedol, že predložený materiál obsahuje neaktuálny geometrický plán.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko. Kluciar. Lis)'. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmenujúci návrh bol schválený.

Poslanec Galaba dal návrh na doplnenie bodu - Správa o cinnosti Mestskej polície.

Primátor mesta - dal o tomto návrhu hlasovat

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválen)'.

Primátor mesta - vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania 5. MsZ.

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenie uznesení
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce c... ./20 II

o obmedzení používania alkoholických nápojov na území Mesta Zlaté Moravce
ll. Návrh Schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a oprava názvov komisií

MsZ

12. Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Zlaté Moravce

13. Investicný zámer spolocnosti STARS S.r.o.
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14. Návrh na schválenie dodatku C. 5 k Zriadovacej listine Technických služieb mesta
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté

Moravce v zmysle § 9 ods. 2 zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" C. parcely 5792/2

17. Správa o cinnosti Mestskej polície za rok 20 l O

18. Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN registra "E" C. 5671

19. Návrh zmluvy C. 40/05/00000/2011 o prevádzkovaní, ktorou mesto Zlaté Moravce
odovzdáva vodohospodársky majetok mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce 
Prílepy

20. Návrh na odpredaj pozemku pre ZSE DistribÚciu, a.s. Bratislava - pozemky parcely c.
2489/1

21. Návrh clenstva Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení MHB o.Z.

22. Návrh na schválenie zámeru realizácie zámeny nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - zámenná zmluva

23. Návrh plánu kontrol na 1. polrok 2011
24. Informácia o cerpaní nenávratných prostriedkov z eurofondov
25. VystÚpenie obcanov
26. Rôzne

27. Interpelácie poslancov
28. Schválenie uznesenia
29. Záver

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom programe zasadnutia 5. MsZ.

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lisý. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta - skonštatoval, že program zasadnutia 5. MsZ bol schválený.

K bodu 7/

Stanovisko overovatel'ov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta - poprosil overovatelov 5. MsZ, aby podali stanovisko k tejto zápisnici.
Poslanec Boršc sa vyjadril, že všetky skutocnosti na MsZ boli uvedené v zápisnici.

K bodu 8/

Kontrola plnenie uznesení

'Primátor mesta požiadal vedúcu správneho a organizacného oddelenia Ing. ChrenovÚ o
podanie informácie o plnení uznesení zo 4. MsZ.
Ing. Chrenová informovala, že na 4. MsZ konanom dna 24.3.20 l l bolo prijatých 13
uznesení, z toho bolo splnených 7 uznesení a 6 sa priebežne plní.
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K bodu 91

Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ pricom poslanec
Rumanko požiadal aj písomnú odpoved a požiadal poslanca Rumanka, aby sa v zmysle
rokovacieho poriadku vyjadril ci považuje odpovede na interpelácie za uspokojivé.
Poslanec Rumanko uviedol, že bol spokojný s odpovedami.

K bodu 101

Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravec c ... ./2011
o obmedzení používania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce

.Mgr. Hritz informoval o predloženom VZN o obmedzení používania alkoholických nápojov
v centre mesta, v okolí areálov škôl, zdravotníckych zariadení, detských ihrísk, kostolov,
cintorínov, autobusových zastávok a blízkosti pohostinstiev na ulici Chyzeroveckej a 1. mája.
Poslanec Škvarenina dal návrh o zákaze používania alkoholu v case od 8:00 do 20:00 hod.
Poslankyna Babocká dala pozmenujúci návrh o zákaze používania alkoholu v case od 5:00
do 22:00 hod ..

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu poslankyne Babockej

Za: 10 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Kluciar, Madola, Petrovic, Šepták, Boršc,
Tonkovic)
Proti: O

Zdržali sa: 7 (Chládek, Rumanko, Lisý, Škvarenina, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený .

.Primátor mesta dal hlasovat o udelení slova pre p. Ravingerovú.

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O

Zdržali sa: O

Pani Ravingerová oboznámila prítomných o rušení nocného kludu na Továrenskej ulici z
dôvodu pohostinstiev, ktoré sú v blízkosti jej rodinného domu a stažovala sa na prácu
Mestskej polície.
Mgr. Hritz uviedol, že Mestská polícia robila kontroly na dodržiavanie nocného kludu na
Továrenskej ulici pri prevádzke pohostinstva, o com predložil primátorovi mesta správu z
kontroly.
Poslanec Madola dal pozmenujúci návrh na doplnenie ulice Továrenskej do VZN.
Ing. Mesková reagovala na problém a uviedla, že v Meste Zlaté Moravce ch)'ba VZN. ktoré
by upravovalo prevádzkovú dobu obchodu, služieb a pohostinstiev. Dalej uviedla. že na
'oddelení podnikatelskej cinnosti pripravujú návrh VZN, ktorý bude predložený poslancom
na najbližšie zasadnutie MsZ.
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Primátor mesta dal hlasovat o návrhu poslanca Madolu na doplnenie ulice Továrenskej do
VZN

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmenujúci návrh bol schválený.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu v znení schválených pozmenujÚcich
návrhov

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lisý. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský. Vicianová)
·Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený.

K bodu 11/

Návrh Schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a oprava názvov komisií
MsZ.

JUDr. Vozárová uviedla, že materiál je predkladaný z dôvodu zosÚladenia pomenovania
komisií MsZ a urcenia nového geografického usporiadania mestských castí, aby sa tak
odstránil nesúlad so skutocným stavom.
Poslanec Chládek uviedol potrebu novelizovat a zosúladit so ŠtatÚtom ostatné organizacné
dokumenty mesta s platnými zákonmi.
JUDr. Vozárová uviedla, že v najbližšom období sa pripravuje Novelizácia celého ŠtatÚtu,
aby bol v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lisý. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 12/

Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Zlaté Moravce

PaedDr. Ivanovicová uviedla, že v zmysle Zákona C. 596/2003 a doplnení zákona od l. 3.
2011 sa mení doterajší postup obce pri vykonávaní poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku
pre školy a školské zariadenie a z tohto zákona vyplýva mestu, že musí urcit VZN výšku
dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok. Dalej informovala, že materiál
prešiel komisiou školstva a s Mestskou radou.
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Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 13/

Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o.

Poslanec Galaba informoval, že clenovia komisie výstavby prerokovali materiál na dvoch
zasadnutiach a skonštatovali, že realizácia projektu výstavby IBV "Mlynský potok" je v
záujme investora aj Mesta Zlaté Moravce. Výstavba predÍženia Záhradníckej ulice s
napojením na ulicu Slaviansku je verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme a komisiou
výstavby bolo doporucené podpísanie dokumentov - Dohody o spolupráci a spolocnom
postupe a Zmluvy o budúcej zmluve so spolocnostou STARS s.r.o. ohladne realizácie
projektu a prevzatie uvedených komunikácií po dobudovaní prvej etapy projektu. Dalej
uviedol, že projekt spolocnosti STARS umožní zmenit bytovú situáciu v Meste Zlaté
Moravce.

Primátor mesta dal hlasovat o udelení slova pre konatela spolocnosti STARS s.r.o. MUDr.
Staroveckého

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

MUDr. Starovecký uviedol, že projekt sa týka individuálnej bytovej výstavby, resp.

stavebných pozemkov, vybudovania technickej infraštruktúry a verejných komunikácií, ktoré
vybuduje spolocnost STARS s.r.o. na vlastné náklady bez financnej spoluúcasti Mesta Zlaté
Moravce. Spolocnost požaduje od Mesta zabezpecenie administratívnej spolupráce.
Poslanec Galaba dal návrh na schválenie Investicného zámeru spolocnosti STARS s.r.o.
a následným podpísaním Dohody o spolupráci a spolocnom postupe a KÚpnej zmluvy.
Poslankyna Dubajová sa opýtala MUDr. Staroveckého na casový harmonogram prípravy
pozemkov na bytovú výstavbu.
MUDr. Starovecký informoval, že k projektu je vydané územné rozhodnutie a vypracovaný
projekt k stavebnému konaniu. Po vydaní stavebného povolenia by sa výstavba mohla
realizovat zaciatkom budúceho roka.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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K bodu 14/

Návrh na schválenie dodatku c. 5 k Zriad'ovacej listine Technických služieb mesta

JUDr. Vozárová uviedla, že predložený materiál nadväzuje na problematiku riešenia
parkovania, ktorý bol stiahnutý z dnešného rokovania. V dodatku je zakotvená kompetencia,
aby Technické služby mohli v rámci podnikatelskej cinnosti vykonávat dokoncovacie
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Novelizáciou dodatku by sa mohol
schválit prenájom odstavných plôch, ktorý by sa realizoval až po schválení VZN o parkovaní.

Poslanec Chládek dal návrh na schválenie iba dokoncovacích stavebných prác pri realizácií
exteriérov a interiérov.

Primátor mesta dal hlasovat o pozmenovacom návrhu poslanca Chládeka

Za: 12 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Madola, Šepták,
Boršc, Vicianová, Záchenský)
Proti: 3 (Petrovic, Škvarenina, Uhrinová)

Zdržal sa: 2 (Lisý, Tonkovic)

Primátor mesta konštatoval, že predložený pozmenujúci návrh bol schválený.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 17 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský, Vicianová)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyna PharmDr. Ivona Vicianová.

K bodu 15/

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Ing. Mesková uviedla, že sa schvaluje spôsob prevodu vlastníctva nehnutelného majetku
Mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 zákona o majetku obcÍ. V predloženom návrhu sa
jedná o parcely prilahlé k pozemku, na ktorom sa nachádza skládka minerálnych olejov vo
vlastníctve spolocnosti Waste Recycling. Navrhla schválit spôsob prevodu priamym
predajom.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lis,'. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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K bodu 16/

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c. parcely 5792/2

Ing. Mesková navrhla schválit spôsob prevodu z dôvodu osobitného zretela nakolko
žiadatel je vlastníkom okolitých parciel.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 17/

Správa o cinnosti Mestskej polície

Poslanci Mestského zastupitelstva zobrali Správu o cinnosti Mestskej polície na vedomie.

K bodu 18/

Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "E" c. 5671

Ing. Mesková uviedla, že sa schvaluje zámer prenajat pozemok z dôvodu osobitného zretela,
nakolko sa žiadatelia dlhodobo starajú o pozemok za podmienky, že musia umožnit prechod
z ulici Bernolákovej do parku.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O
Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 19

Návrh zmluvy c. 40/05/00000/2011 o prevádzkovaní, ktorou mesto Zlaté Moravce
odovzdáva vodohospodársky majetok mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce 
Prílepy

Bc. Nociar uviedol, že v návrhu zmluvy je zakotvené odovzdanie vodovodného radu
Západoslovenskej vodárenskej spolocnosti.
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Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 20/

Návrh na odpredaj pozemku pre ZSE Distribúciu, a.s. Bratislava - pozemky parcely C.
2489/1

Ing. Mesková uviedla, že ide o konkrétny schválený prevod pozemkov pre ZSE Distribúciu,
a.s. Bratislava, ktorý sa bude realizovat podla § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí, t.j.
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatela vrátane prilahlej plochy,
ktorá tvorí neoddelitelný celok so stavbou.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 21
Návrh clenstva Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení MHB o.z.

Primátor mesta uviedol, že materiál sa týka schválenia clenstva mesta v obcianskom
združení Múzeum historických budov s urcením povereného zástupcu mesta v správnej rade
združenia.

PaedDr. Ivanovicová uviedla, že povereným zástupcom mesta v správnej rade združenia je
navrhnutý poslanec MsZ Ing. Škvarenina a funkcia je bezodplatná.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar. Lis)'. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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K bodu 22/

Návrh na schválenie zámeru realizácie zámeny nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté
Moravce - zámenná zmluva

Primátor mesta dal hlasovat o udelení slova pre Ing. Vrbana

,Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Ing. Vrban uviedol, že návrh vychádza z roku 2007 zo schválenia podnikatel'ského zámeru
riešenia priestoru medzi ulicami Hviezdoslavova, Duklianska a 1. mája. Bola uskutocnená
zmena územného plánu, v rámci ktorej sa mal umiestnit na toto územie OD Tesco, doriešit
parkovisko OD Tekov a napojenie na infraštruktúru, pripravit a vybudovat polyfunkcný dom
p. Staroveckého a vybudovat polyfunkcný dom na parcele, kde sa nachádza bývalá
výmenicka. Bývalé vedenie mesta sa dohodlo s p. Holeckom, že sa vymenia pozemky a
neskôr bola daná požiadavka zo strany mesta o vybudovanie dvoch okružných križovatiek, pri
OD Tekov a pri Hasicskej zbrojnici. Pri riešení križovatky pre OD Tekov bolo potrebné
zamenit pozemok IMA INVEST s.r.o., ktorý zasahuje pod teleso súcasnej križovatky. Z
dôvodu, že nebol vyriešený majetkový problém za bývalého vedenia, tak Obvodný Úrad
dopravy v Nitre nevydal stavebné povolenie.
Poslanec Galaba sa opýtal, že z coho vychádzala cena.
Ing. Mesková odpovedala, že cena vychádza z vypracovaných znaleckých posudkov na
pozemky vo vlastníctve mesta a vlastníctve IMA INVEST s.r.o., dalej je k cene zahrnutá
hodnota búraCÍch prác výmeníkovej stanice, ktorú bude znášat spolocnost IMA INVEST
s.r.o. a rozdiel poukáže na úcet Mesta Zlaté Moravce.
Poslanec Chládek položil otázku p. Vrbanovi ohladne zacatia výstavby okružnej križovatky
pri OD Tekov.
Ing. Vrban odpovedal, že musí byt vydané stavebné povolenie a potom sa môže zacat
realizovat výstavba okružnej križovatky.
Poslanec Šepták žiadal vysvetlenie z coho je stanovená suma búraCÍch prác.
JUDr. Kollár informoval o predložení dvoch ponúk rozpoctov na realizáciu bÚracÍch prác
a z toho sa stanovila cena búraCÍch prác.
Poslanec Škvarenina navrhol zvýšit cenu z dôvodu, že pozemok sa nachádza v centre mesta.
Ing. Mesková reagovala, že pozemok sa nachádza pod miestnou komunikáciou a z toho
dôvodu nemá hodnotu ako pozemok v centre mesta urcený na bytovÚ výstavbu.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý, Madola,
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 23/

Návrh plánu kontrol na 1. polrok 2011

Ing. Borkovic informoval o kontrole v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska k
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návrhu rozpoctu na roky 2011 - 2013, o kontrole mestských podnikov, pokladnicných
hotovostí mestských podnikov a Mestského úradu. Dalej informovalo naplánovanej kontroly
systému schvalovania, poskytovania a vyúctovania dotácií z rozpoctu mesta a kontrole v
súvislosti odborného stanoviska k záverecnému úctu Mesta za rok 2010.

Primátor mesta dal hlasovat o predloženom návrhu

Za: 16 (Babocká, Dubajová, Galaba, Hritz, Chládek, Rumanko, Kluciar, Lisý. Madola.
Petrovic, Šepták, Škvarenina, Boršc, Tonkovic, Uhrinová, Záchenský)
Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 24

Informácia o cerpaní nenávratných prostriedkov z eurofondov

PaedDr. Ivanovicová podala informáciu o pripravovaných projektoch:
O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka "Premena tradicnej školy na
modernú" , o projekte "Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov
pre región Požitavie a projekte "Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Krála

Mestské zastupitelstvo zobralo informáciu o cerpaní nenávratných prostriedkov z eurofondov
na vedomie.

K bodu 25

Vystúpenia obcanov

Pán Koprda upozornil na dve tabule prikázaný smer jazdy na Námestí A. Hlinku a požiadal
o vyriešenie dopravných znaciek. Dalej upozornil na nesprávne umiestnenie roštov od
kanalizácie na ulici 1. mája pri Technickej škole. Navrhol riešit dopravnÚ situáciu na ulici
Duklianskej z dôvodu zvýšenia premávky v sÚvislosti s výstavbou dialnice R l. Požiadal o
vycistenie parkoviska na ulici Duklianskej.
Primátor mesta uviedol, že danÚ záležitost už riešil s povereným riaditelom Technických
služieb Ing. Latikom, ktorý v najbližšom období zrealizuje upratanie parkoviska.
Pán Gajdoš - obyvatel ulice Radlinskej informovalo zaslaní e-mailu poslancom MsZ a
žiadosti o sprístupnenie informácií na ohladne premiestnenia psieho útulku do areálu
Službytu a požiadalo premiestnenie Útulku do vhodnej šej lokality.
Prednosta MsÚ uviedol, že žiadost riešil so zodpovedným pracovníkom a v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciam bude žiadost vybavená v zákonnej lehote.
Pán Rosso - vyjadril nesÚhlas s umiestnením Útulku na Radlinskej ulici do areálu Službytu.
Pán Tomajko uviedol, že o prestahovaní Útulku sa dozvedel z Nitrianskych novín a zo
stránky zlatemoravce.info, pricom nesÚhlasí so zverejneným clánkom.
Pán Sendlai uviedol, že prevádzkovanie Útulku je pre Mesto dôležité v rámci bezpecnosti
obyvatelovajedná sa o premiestnenie Útulku do nových priestorov v areáli Službytu. ktoré sÚ
v sÚcasnosti nevyužité.
Pani Stojlová uviedla, že býva na Radlinskej ulici a o premiestnení útulku neboli
informovaní a pýtala sa, ci sa nedá nájst vhodnejšie umiestnenie útulku - na Kalváriu.
Pán Géci odporucil, aby bol Útulok nachádzajúci sa v priestoroch Záhradníckych služieb
ponechaný a pri novom Územnom pláne navrhol zvážit premiestnenie útulku do inej lokality.
Poslanec Lisý navrhol zriadenie útulku v priestoroch skládky TKO.
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K bodu 26
Rôzne

Primátor mesta informoval poslancov MsZ v zmysle §13 odsek 4 písm. d.! Zákona o
obecnom zriadení o organizacnej zmene na Mestskom úrade.
Vobdobí mesiacov február a marec 2011 po vykonaní analýzy efektívnosti v cinnosti
jednotlivých oddelení Mestského úradu zamestnávatel zistil priestor pre zefektívnenie práce
jednotlivých oddelení prerozdelením pracovných úloh a znížením poctu zamestnancov. Bola
realizovaná nasledovná organizacná zmena:
- na oddelení pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie sa znížil pocet
zamestnancov o jedného zamestnanca
- na oddelení bytovom, podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku a regionálnej
politiky sa znížil pocet zamestnancov o jedného zamestnanca
- na oddelení správnom a organizacnom sa znížil pocet zamestnancov o dvoch zamestnancov
- na oddelení pre ludské zdroje sa znížil pocet zamestnancov o troch zamestnancov.
Zamestnancom, ktorí sa stali na základe tejto organizacnej zmeny nadbytocnÍ. bola daná
výpoved v súlade s §63 ods. l písm. b) Zákonníka práca, nakolko zamestnávatel nemá
možnost týchto zamestnancov dalej zamestnávat, a to ani na kratší pracovný cas ani
vykonávaním inej vhodnej práce v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.
Pracovný pomer s nadbytocnými zamestnancami sa skoncí najneskôr ku dnu 31. mája 2011,
alebo 30. júna 2011, v závislosti od dÍžky odpracovaných rokov u zamestnávatela.
Táto organizacná zmena bola prerokovaná so Základnou organizáciou SLOVES pri
Mestskom úrade v Zlatých Moravciach dna 11.3.2011, pricom organizacná zmena nadobudla
úcinnost od 14.3.2011.

K bodu 27

Interpelácie poslancov

Primátor mesta - vyzval tých poslancov, ktorí chcú predložit svoje interpelácie. aby sa
prihlásili a odovzdal slovo.
Poslanec Madola interpeloval vedenie mesta a žiadal do najbližšieho zastupitelstva predložit
poslancom MsZ písomnú informáciu ohladne útulku a odpovede na žiadost o informácie, o
ktoré požiadal Ing. Gajdoš a predloženie komplexnej informácie ako chce mesto riešit útulok.
Poslanec Rumanko interpeloval vedenie mesta a žiadal o pripravenie materiálu pre
poslancov MsZ o súcasnom stave Mestskej nemocnice a taktiež požiadal riaditelku MUDr.
Horniakovú predložit návrh riešenia prípadných zmien v legislatíve od 1.7.2011 týkajÚcich sa
znižovania výkonov v nemocnici.
Poslanec Petrovic interpeloval vedenie mesta ohladne riešenia schátrajúcej budovy pri
Centre volného casu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta a požiadal primátora mesta o poverenie
zamestnanca ohladom zabezpecenia komunikácie s majitelmi o odstránení budovy.
Primátor mesta uviedol, že poveril Bc. Nociara o zabezpecenie jednania s majitelom
budovy.
Poslanec Galaba interpeloval kompetentných pracovníkov mestských podnikov o doplnenie
organizacnej štruktúry podnikov na internetovej stránke mesta.
Prednosta MsÚ uviedol, že požiadavka sa prerokuje na najbližšej porade riaditelov
mestských podnikov.
Poslanec Chládek uviedol, že na zasadnutiach komisie dopravy a výboru mestskej casti c.2
boli prerokované návrhy, požiadavky a stažnosti od obcanov, bola vyhotovená zápisnica.
ktorá bola dorucená na Mestský Úrad, pricom nedošlo k následnému riešeniu. Navrhol
pripravit na najbližšie MsZ systém práce a prenos informácií z komisií a v)rbolOVmestských
castí. Interpeloval prednostu MsÚ o zabezpecenie riešenia pripomienok a návrhov z komisií a
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výborov mestských casti a urcit na Mestskom úrade zodpovednú osobu, ktorá by sa zaoberala
s ich vybavovaním.
Prednosta MsÚ sa vyjadril, že ako riešenie, ktoré by malo predchádzat' spomínanému
problému vidí nasledovnú spoluprácu : komisie MsZ sú poradné orgány poslancov a preto
úlohou clenov komisií a výborov mestských castí je predkladat návrhy k riešeniu požiadaviek
obcanov, ktoré musia súvisiet s rozpoctom mesta a byt odporucené komisiou urcenou na
riešenie konkrétneho problému a pokial nejaká požiadavka nie je zahrnutá v mestskom
rozpocte je na mieste návšteva primátora, prednostu, prípadne interpelácia na MsZ.

Poslanec Chládek uviedol, že v rozpocte na rok 2011 sú vyclené financné prostriedky na
rekonštrukciu Murgašovej ulice a požiadal o informáciu o termíne zacatia rekonštrukcie.
Bc. Nociar informoval, že k ceste je vypracovaná projektová dokumentácia, je platné
stavebné povolenie. Dalším krokom oddelenia výstavby bude pripravit v)'berové konanie \'
rámci verejnej sútaže.
Ing. Struhárová upozornila nato, aby mesto mohlo cerpat euro fondy je potrebné v jÚni
schválit záverecný úcet.
Prednosta Ms Ú informoval, že sa pracuje na schválení záverecného úctu za rok 20 10, v
súcasnosti prebieha audit mestských podnikov a 18.5. zacne audit mesta a po ukoncení auditu
bude predložený návrh na schválenie záverecného úctu na zasadnutie MsZ.

K bodu 27
Schválenie uznesenia

Primátor mesta poprosil návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupitelstvo
o prijatých respektíve neprijatých uzneseniach z dnešného zastupitelstva.
Poslanec Galaba - predseda návrhovej komisie precítal všetky schválené uznesenia na 5.
Mestskom zastupitelstve.

Uznesenie c. 59 /2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5.zasadnutí MZ konan om dna
12.5.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Brigita Rajnohová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 5.zasadnutí MZ konanoll1 di'la
12.5.2011

V Zlatých Moravciach dna 12.5.2011

Uznesenie c. 60/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dií.a
12.5.2011
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prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: sl. poslankyna Erika Babocká a p. poslankyna Eva Dubajová z 5.
zasadnutia MZ konaného dna 12.5.2011

V Zlatých Moravciach dna 12.5.2011

Uznesenie c. 61/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dna
12.5.2011

prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
voli

za predsedu návrhovej komisie Mgr. Milana Galabu, za clenov Ivana Hritza a Ludovíta
Chládeka

V Zlatých Moravciach dna 12.5.2011

Uznesenie c. 62/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce c. 5/2011 o obmedzení požívanía
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di1a
12.5.2011

prerokovalo
Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce c. 5/20 II
o obmedzení požÍvania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce

schvaluje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce C. 5120 II o obmedzení požívania
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce

Uznesenie c. 63/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a oprava názvov komisií MsZ
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dna
12.5.2011
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prerokovalo
návrh na schválenie Novelizácie Štatútu mesta Zlaté Moravce a opravu názvov komisií MsZ

schvaluje
A) Novelizáciu Štatútu mesta Zlaté Moravce nasledovne:

1. Ustanovenie § 12 ods. 3 znie:
,,3. Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach zriaduje tieto stále komisie:

c) Komisia financná
d) Komisia podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného

ruchu a regionálneho rozvoja
e) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy

kultúrnych pamiatok
f) Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií
g) Komisia sociálno - zdravotná a bytová
h) Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a volnocasových aktivít
i) Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí
j) Komisia kontroly
k) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
1) Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie."

2. Ustanovenie § 31 ods. 2 znie:
,,2. Na území mesta Zlaté Moravce sa zriaduje 6 výborov v mestských castiach:

a) Výbor mestskej casti c. 1 zahrna ulice - Benadická cesta, Bernolákova. Dlhá. J.
Jesenského, Kollárova, Lúcna, M. Urbana, SNP, Štúrova, Štefánikova, Tekovská 7 - 38
(všetky císla), Tekovská 40 - 55 (všetky císla), Tolstého, Vajanského, J. C. Hronského,
Kukucínova, L. Podjavorinskej 2 - 78 (párne císla), L. Podjavorinskej l - 105 (nepárne císla),
Moyzesova, Nábrežie za majerom, Pod dielami 2, Polná, Pribinova, Prílepská, Sládkovicova,
Slavianska 1, IA, 2 - 18 (párne aj nepárne císla), Slnecná, Smetanova. Spojovacia.
Svätoplukova, Tajovského 2 - 38 (párne císla), Tajovského l - 37 (nepárne císla). Tribecská.
T. Vansovej, Záhradnícka, Železniciarska,

b) Výbor mestskej casti c. 2 zahrna ulice - 1. mája 2 - 22 (párne císla), A. Kmeta,
Cajkovského, Hollého, Hviezdoslavova 2 - 30 (párne císla), Hviezdoslavova 33, Janka Král'a,
Migazziho, Mlynská, Murgašova, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, Robotnícka,
Sama Chalupku, Žitavské nábrežie, Župná Dobšinského, E. M. Šoltésovej. Heckova.
Honovecká, Hviezdoslavova 32 - 34, lnovecká, Krátka, Krížna, Odbojárov. Potocná.
Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená

c) Výbor mestskej casti c. 3 zahrna ulice - Brezová 18, Hviezdoslavova 36 - 82 (párne císla).
Hviezdoslavova 73A, Hviezdoslavova 73B, Hviezdoslavova nc, Hviezdoslavova 77,
Mládeže, Brezová 20 - 22 (párne císla), Duklianska, Mojmírova. Školská. 1. mája 1 - 51
(nepárne císla), 1. mája 26 - 60 (párne císla), Brezová 2 - 16 (párne císla). Radi inského

'd) Výbor mestskej casti c. 4 zahrna ulice - Kalinciakova, Nitrianska, Obrancov mieru 2 - 8
(páme císla) 1. mája 70 - 76 (párne císla), Dolné vinice, Do kratín, Do remanancií, Hájová,
M. Benku, Martinský breh, Obrancov mieru 10 - 16 (párne císla), Pod hájom, Priemyselná,
Rovnanova, Stanicná, Šafranická, Tehelná, Vinicná
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,e) Výbor mestskej casti c. 5 (Chyzerovce) zahrna ulice - 8ottova, 8anicova. 8. S. Timravy.
Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova. L.
Podjavorinskej 80 - 98 (páme císla), L. Podjavorinskej 107 - 127 (nepárne císla), M. M.
Hodžu, M. Pružinského, Pod dielami l, Palárikova, Slavianska 18, 38, 58, 78, 98, 118,
138, 158, Tajovského 40 - 54 (páme císla), Tajovského 39 - 53 (nepárne císla)

f) Výbor mestskej casti c. 6 (Prílepy) zahrna ulice - Cierna dolina, Hlavná, Horný majer,
Nová, Obecná, Parková

3. Zrušuje ustanovenie § 13 ods. 4 Štatútu mesta Zlaté Moravce.

8) opravu názvov komisií MsZ podla schváleného znenia vo všetkých dokumentoch mesta
a uzneseniach MsZ prijatých v tomto volebnom období

Uznesenie c. 64/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Novelizácia VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školsk)'ch zariadení so sídlom na
území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di1a
12.5.2011

prerokovalo

Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na Území
mesta Zlaté Moravce

schvaluje

Novelizáciu VZN c. 1/2010 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
'umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté
Moravce

Uznesenie c. 65/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Návrh Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 Ol Zlaté
Moravce, IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa
podpísanie dokumentov "Dohoda o spolupráci a spolocnom postupe" medzi
spolocnostou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté
Moravce, ohladne realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa
a" Kúpnu zmluvu" so spolocnostou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 01 Zlaté
Moravce a Mestom Zlaté Moravce ohladne prevzatia pozemkov potrebn)'ch na

vybudovanie ulicných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I.
etapa.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di1a
12.5.2011
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prerokovalo
návrh Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24,95301 Zlaté Moravce,
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa
podpísanie dokumentov "Dohoda o spolupráci a spolocnom postupe" medzi spolocnostou
STARS, s.r.o. Bernolákova 24,95301 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce. ohladne
realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, L etapa a" Kúpnu zmluvu" so
spolocnostou STARS, s.r.o. Bernolákova 24, 953 O1 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce
ohladne prevzatia pozemkov potrebných na vybudovanie ulicných komunikácií projektu IBV
- Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa.

konštatuje
Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 Ol Zlaté Moravce. l BV 
Mlynský potom Zlaté Moravce, l. etapa, ktorého realizácia je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora

schva/'uje
Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 O1 Zlaté Moravce,
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa
podpísat dokumenty "Dohoda o spolupráci a spolocnom postupe" medzi spolocnostou
STARS, s.r.o. Bernolákova 24,953 01 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce, ohladne
realizácie projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa a" Kúpnu zmluvu" so
spolocnostou STARS, s.r.o. Bernolákova 24,95301 Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce
ohladne prevzatia pozemkov potrebných na vybudovanie ulicných komunikácií projektu
IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa

Uznesenie c. 66/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Schválenie Dodatku c. 5 k Zriadovacej listine Technických služieb mesta
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dna
12.5.2011

prerokovalo
návrh na schválenie Dodatku c. 5 k Zriadovacej listine Technických služieb mesta

schva/'uje
a) Dodatok C. 5 k Zriadovacej listine Technických služieb mesta podla predloženého návrhu

V bode 7 II. Podnikatelská cinnost sa dopínajú o bod i), ktorý znie:

i) dokoncovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov."

ukladá

štatutárnemu zástupcovi Technických služieb zabezpecit zápis schválenej cinnosti do
príslušného registra
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Uznesenie c. 67/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce
v zmysle § 9 ods. 2 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- schválenie zámeru previest pozemky parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere
890 m2 a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (pozemky susediace so spolocnost'ou
Waste recycling a.s. ) sp Ô s o b o m podla § 9a ods. 1 písm. c) zÚkona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom najmenej za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podl'a osobitného predpisu
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dna
12.05.2011

prerokovalo
n á v r h schválenia spôsobu prevodu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce 
schválenia zámeru previest pozemky parcely KN registra "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2

a c. 2846/260 o výmere 331 m2 spôsobom podl'a § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ---> priamym predajom najmenej za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podl'a vyhlášky MS SR c. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov - (podla
znaleckého posudku)

schva/'uje
s p ô s o b prevodu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer previest
pozemky parcely KN registra "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 a c. 2846/260 o výmere
331 m2 spôsobom podla § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ---> priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podla vyhlášky MS SR c. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov - (podla znaleckého posudku)

Uznesenie c. 68/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupite!'stva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c. parcely 5792/2
o výmere 38 m. (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, sprÚva katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c.
3453 Milanovi Molnárovi, bytom: Školská 7, 95301 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dr"la
12.05.2011
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prerokovalo

n á v r h na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta
Zlaté Moravce - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" C. parcely 5792/2
o výmere 38 m, (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR. správa katastra Zlaté
·Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV C. 3453,
Milanovi Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona C. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:

6 Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely C. 5792/3, 5792/4. 5792/5.
5792/6

6 malá výmera pozemku
7 jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté

Moravce funkcne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadatela

schvaluje

s p ô s o b prevodu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - zámer previest
pozemok registra KN "C" c. parcely 5792/2 o výmere 38 m, (druh pozemku: ostatné plochy)
'zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,
k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453, Milanovi Molnárovi, bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté
Moravce

z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona C. 138/J 991 Zh.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:

10 Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely c. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6

10 malá výmera pozemku
II jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté

Moravce funkcne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadatela

Uznesenie c. 69/2011
z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 12.5.20 II

Správa o cinnosti MsP za rok 2010.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom dna
12.05.2011

prerokovalo
správu o cinnosti MsP za rok 2010 a

berie na vedomie

správu o cinnosti MsP za rok 2O1O.

V Zlatých Moravciach, 12.5.2011
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Uznesenie c. 70/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok
parcely KN registra "E" c. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 (L V
5417) Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03
'Bratislava z dôvodu hodného osobitného zretel'a podla § 9a ods. 9 pism. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom di'ía
12.05.2011

prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "E" c. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 (LV 5417)
Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schval'uje
zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely KN
registra "E" c. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 (LV 5417)
Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:
- rodina Baratková sa dlhodobo stará /tri generácie/ o tento pozemok - cistí ho.

kosí a zušlachtuje na vlastné náklady, cím ho dostala do dnešnej podoby;
odstranuje z neho odpad, navozený obyvatelmi blízkych nehnutelností;

- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkcne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadatela

Uznesenie c. 71/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Odovzdanie majetku mesta do prevádzky (Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce 
Prílepy)
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di'1a
12.5.2011

prerokovalo
Návrh Zmluvy o prevádzkovaní, ktorou Mesto Zlaté Moravce odovzdáva vodohospodársky
majetok mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce - Prílepy" na dobu neurcitÚ za
podmienok stanovených v Zmluve o prevádzkovaní do prevádzkovania Západoslovenskej
vodárenskej spolocnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 O l Nitra

schval'uje
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do prevádzkovania
hydrocentrálou 4, 949
prevádzkovaní

a) odovzdanie majetku mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce - Prílepy"
Vodovodný rad ,,1" PVC DN 150, dÍžka 979,7 m

"l-l"PVC DN 100, dÍžka 374,0 m
,,1-2" PVC DN l OO,dÍžka 564,4 m
,,1-3" PVC DN 100, dÍžka 249,0 m
,,1-4" PVC DN 100, dÍžka 392,0 m
Západoslovenskej vodárenskej spolocnosti, a.s., Nábrežie za
01 Nitra, na dobu neurcitú za podmienok stanovených v zmluve o

b) Zmluvu o prevádzkovaní, ktorou Mesto Zlaté Moravce odovzdáva vodohospodársky
majetok mesta "Rozšírenie vodovodu Zlaté Moravce - Prílepy" na dobu neurcitÚ za
podmienok stanovených v zmluve o prevádzkovaní do prevádzkovania Západoslovenskej
vodárenskej spolocnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Ol Nitra v zmysle
predloženého návrhu.

Uznesenie c. 72/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

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

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom di1a
12.05.2011

prerokovalo
návrh na odpredaj pozemkov registra KN "C" - parcela c. 2489/1 o výmere 43 m, (druh
pozemku: zastavaná plocha) a parcela c. 2489/2 o výmere 25 m, (druh pozemku: zastavaná
plocha) ---+ pozemky odclenené z parcely c. 1262 geometrickým plánom c. 193/2009 na
urcenie vlastníckych práv k pozemkom; pre ZSE DistribÚcia. a.s. Bratislava
podla § 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavané ho stavbou vo vlastníctve nadobÚdatela vrátane
prilahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbou
- pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu 100,00 €/m,

schvaluje
odpredaj pozemkov registra KN "C" c. parcely 2489/1 o výmere 43 m, (druh pozemku:
zastavaná plocha) a parcela c. 2489/2 o výmere 25 m, (druh pozemku: zastavaná plocha)
podla § 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavané ho stavbou vo vlastníctve nadobÚdatela vrátane
prilahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbou
pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu 100,00 €/m
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Uznesenie c. 73/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Návrh Clenstva Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení MHB o.z. povereného
zástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade združenia poslanca Ing. Jozefa
Škvareninu

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di1a
12.5.2011

prerokovalo
návrh na schválenie Clenstva Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení MHB o.z.

Povereného zástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade združenia
poslanca Ing. Jozefa Škvareninu

schvaluje
al Clenstvo Mesta Zlaté Moravce v Obcianskom združení Múzeum Historických Budov
- MHB, so sídlom Žitavská 12, 821 07 Bratislava

b/ Povereného zástupcu Mesta Zlaté Moravce v Správnej rade združenia MÚzeum
Historických Budov - MHB, so sídlom Žitavská 12, 821 07 Bratislava
poslanca Ing. Jozefa Škvareninu

Uznesenie c. 74/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného di1a 12.5.2011

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

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MsZ konanom
dna 12.05.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru realizácie zámeny nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce 
·parcela KN registra "C" parcelné císlo 1364/1 o výmere l 485 md na ktorej sa nachádza
stavba bez súpisného císla - bývalá výmenníková stanica a parcela KN registra "C" parcelné
císlo 1364/2 o výmere 189 m~ zámennou zmluvou uzatvorenou podla § 611 zákona c.
40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov za nehnutelný majetok, ktorý
je vo vlastníctve spolocnosti IMA INVEST s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 41, 953 O 1 Zlaté
Moravce, ICO: 36 520 349 - novovytvorená parcela KN "C" parcelné císlo 1311/5 o výmere
88 m~, odclenená geometrickým plánom c. 40142345-10/2009 zo sÚcasne existujÚcej parcely
KN "C" parcelné císlo 1311/4 o výmere 3010 m~, podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zretela
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schvaluje

zámer realizácie zámeny nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - parcela KN registra
"C" parcelné císlo 1364/1 o výmere l 485 md na ktorej sa nachádza stavba bez sÚpisného
císla - bývalá výmenníková stanica a parcela KN registra "C" parcelné císlo 1364/2
o výmere 189 mc za nehnutelný majetok, ktorý je vo vlastníctve spolocnosti IMA INVEST
s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 41,953 Ol Zlaté Moravce, ICO: 36 520 349 - novovytvorená
parceiu KN "C" parcelné císlo 1311/5 o výmere 88 mc' odclenenú geometrickým plánom c.
40142345-10/2009 zo súcasne existujúcej parcely KN "C" parcelné císlo 1311/4 o výmere
3010 mc - zámennou zmluvou uzatvorenou podla § 611 zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky
zákonník v znení neskorších predpisov podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zretela

Dôvodom osobitného zretela je:
- využitie novo vytvorenej parcely KN "C" parcelné císlo 1311/5 o výmere 88 mc' ktorÚ
Mesto Zlaté Moravce nadobudne do výlucného vlastníctva zrealizovaním zámeny pozemkov
na základe zámennej zmluvy za úcelom vybudovania okružnej križovatky (Hviezdoslavova.
Duklianska a Továrenská ul.), ktorá bude slúžit pre verejné úcely
~ vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality života obyvatelov Mesta Zlaté Moravce,
realizácia zámeny pozemkov prostredníctvom výnimky - spôsobom z dôvodu osobitného
zretela v odôvodnených prípadoch, kedy sa preferujú aj iné ako ekonomické záujmy,
v tomto prípade verejný záujem.

Uznesenie c. 75/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Návrh plánu kontrol na I.polrok 2011
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom di'1a
12.5.2011

prerokovalo
návrh plánu kontrol na l. polrok 20 II

schvaluje
plán kontrol na 1. polrok 2011

Uznesenie c. 76/2011

z 5. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 12.5.2011

Informácia:

1. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých Moravciach
"Premena tradicnej školy na modernú"
2. O projekte "Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre
región Požitavie
3. O projekte "Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Krála
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Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dI"w
12.5.2011

prerokovalo
informáciu

l. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých Moravciach
"Premena tradicnej školy na modernú"
2. O projekte "Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre región
Požitavie

3. O projekte "Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Krála

berie na vedomie
informáciu

l. O príprave projektovej dokumentácii pre ZŠ Robotnícka ul. v Zlatých Moravciach
"Premena tradicnej školy na modernú"
2. O projekte "Regionálny zberný dvor na zavedenie separovaného zberu odpadov pre región
Požitavie

3. O projekte "Rekonštrukcia MsKS a Parku Janka Krála

K bodu 27/
Záver

Primátor mesta - podakoval všetkým poslancom mestského zastupitelstva a obcanom
mesta, že sa zúcastnili 5. mestského zastupitelstva a zasadnutie ukoncil.

Zlaté Moravce 12. máj 20 II

Zapísala: ..l!!Li~f:d

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

.........t3.9:.~~.~(~.~ .
Erika Babocká

overovatelka zápisnice
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Mestský úrad. ul. 1. máia 2. 953 01 Zlaté Moravce

Prezencná listina

z 5. zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 12. mája 2011

v Obradnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska

Primátor Mesta:
Ing. Peter Lednár CSc.

Prednosta MsÚ:
Ing. Ján Jamrich

Právny zástu pca:
JUDr. Pavol Kollár

Poslanci MZ:

1. Erika Babocká

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

4. Ing. Peter Hollý

5. Ivan Hritz

6. PaedDr. Dušan Husár

7. Ludovít Chládek

8. Viliam Rumanko

9. Vladimír Kluciar

10. Ing. Peter Lisý

0'~,( !"'~ , .

.oo~,~~oooo.oo.oooooo...........~ .

..oo...~~t2 1•..••..••......
l"



11. Ivan Madola

12. PaedDr. Pavol Petrovic

13. Mgr. Pavel Šepták

14. Ing. Jozef Škvarenina

15. Ing. Ladislav Boršc

16. JozefTonkovic

17. Mgr. Denisa Uhrinová

18. PharmDr. Ivona Vicianová

19. Miroslav Záchenský



Prizvaní a hostia:

Mgr. Ivan Hritz

MUDr. Nina Homiaková

Ing. Jozef Latika

Marián Tomajko

Ing. Mária Sýkorová

lvan Horvát

Bc. Peter Kereš

JUDr. Mária Vozárová

Ing. Jana Mesková

Ing. Eva Struhárová

Ing. Adriána Chrenová

Mgr. Danuša Hollá

PaedDr. Klaudia Ivanovicová

Bc. Štefan Nociar

Ing. Ivan Jedl''ovský
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