
                                        

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

 

   Tel.: +421 37 69 239 01                                   Bankové spojenie:                             IČO:00308676 
   Fax:     +421 37 69 239 45                              VÚB Nitra 33422-162/0200                DIČ: 2021058787 
  E-mail: info@zlatemoravce.eu  

 
 

P o z v á n k a 
 

na 35. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  
dňa 

 

13. mája 2009 o 17:00 hod. 
 

(streda) 
 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu, 1. mája 2, v Zlatých Moravciach. 
 

 

Program:  

1. Otvorenie a procedurálne veci  
2. Určenie zapisovateľky  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na mandát poslanca, podľa Zákona o voľbách 

samosprávy obcí č. 346/1990 Zb, § 51.  
6. Upozornenie prokurátora Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach za 

neschválenie záverečného účtu mesta za rok 2007 
7. Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 na území 
mesta Zlaté Moravce. 

8. Základná škola Pribinova- prefinancovanie projektu a následne zaradenie do 
rozpočtu 2009 na základe už priateho uznesenia zo dňa 16.4.2008 

9. „Obchodný dom Tesco Zlaté Moravce“ – 
- Návrh „Zmluvy o spolupráci“ medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou  
      Urbicom a.s., Bratislava. 
- Návrh na zmenu dispozičného riešenia objektu SO 01 Tesco. 
- Návrh nájomnej zmluvy na prekládku teplovodného potrubia  
      / výmenná stanica tepla / 
- Návrh nájomnej zmluvy na úprave cesty za účelom pripojenia stavby“ Tesco“ 
- Návrh nájomnej zmluvy na úprave cesty na pozemok pod telesom cesty na 

Hviezdoslavovej ul. 
10. Návrh na spolufinancovanie projektu-„Rekonštrukcia Mestského kultúrneho 

strediska a parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach“  
11. „Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce“- návrh na 

spolufinancovanie projektu 
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12. „Rekonštrukcia ZŠ  Robotnícka “ – návrh na spolufinancovanie projektu 
13. „Rekonštrukcia MŠ Slnečná “ – návrh na spolufinancovanie projektu 
14. Návrh na spolufinancovanie projektu Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté 

Moravce. 
15. Návrh na schválenie  finančných prostriedkov pri príležitosti osláv 800 – stého 

výročia prvej písomnej zmienky Mestskej časti Chyzerovce : 
- maliarske práce / po rekonštrukčných prácach , výpravkách  - 2350 € / 
- zakúpenie interiérového vybavenia / stoly, stoličky a pod. – 3300 € /  
- na reprezentáciu a zabezpečenie osláv / pozvanie hostí, hudba apod. – 1700 €/  

       
 
 

 
Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte. 

 

 

 

 

Zlaté Moravce, 11.05.2009   

                                                                                            Ing. Serafína Ostrihoňová  
                                                                                                      primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


