
Zá.'ilU~)' hmipodárenia .\ m(~ietkol1l mesta Zlaté J\loravce 

Dodatok Č. 2 k 

Všeobecne z:\väznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 6/20 11 
Zásady hospod:lrcnia S majetkom mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiterstvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti vydáva 
v sú lade s ustanoveniami § II ods. 4 pism. a) zákona Č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni 
neskorších prepi ov a § 9 ods. I zá kona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 
tento Dodatok Č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce Č. 6/20 II 

ČLl 
Predmet dodatku 

I. V článku 9 ods. I písmeno f) prenájom nebyto\ého priestoru podl'a účelu sa dopiňa : 
cvičen i e aerobicu. zumb) a pod. ......... .... .. 5,00 eur/ hodina 
IInimo priestorov telocvi čne/ 
pre školské zariadenia za úče lom V) učb) .. ... .. .......... . 

pre verejnú správu, štátnu sprá\ II ..... . .................. . 

a politické stran) .... " 

2. V č lánku 9 ods. I sa dopi,ia nové písmeno I). ktoré znie: 

6,00 eur/m2/rok 
16.60 eur/m' /rok 

,,1) výška nájomuého za pozemky na umiestnenie predaj ného stánku /bez oh radu na miesto a účel 
podnikania (d ruh predávaného tova ru)/. ktor) má charakter stavby v zmysle stavebného zákona za 
cenu ........................... 15.00 eurlln1hok" 

3. ,.Č lánok 12 Nak ladan ie s finančn)'mi prostriedkami Mesta Zlaté Moravce" sa ce lý vypúšťa. 

4. ,.Č l ánok 14 Poskytovanie záruk majetkom mesta a ná vratn)'ch finančných výpomocí" sa 
celý vypúšťa . 

5. V č l ánku 15 .. Úkony hospodárenia s majetkom mestn podliehajúce schváleniu mestského 
zastupitel stva ,. sa vypú šťa písm. nl. písm. o). pism. q) a písm. s). 

6. V č l ánku 7 sa dopiiía nový odsek 8. ktorý zn ie: 
,.8. Nakladanie s finanč nými prostriedkami mesta Zlaté Moravce sa riadi príslušn)mi ustanoven iami 
VZN, ktoré upravuje rozpočtové pravidlá a hospodáren ie s finančII)'mi prostriedkami a pelíažnými 
fondmi v podmienkach mesta Zlaté Moravce:' 

7. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce Č. 6/20 II Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta zostávajú v platnosti tak. ako boli schvá lené. 

Č l. II 
Zúve reč né ustanovenia 

I . a tomto Dodatku Č. 2 k VZN sa uzni es lo Mestské zastupiterstvo mesta Zlaté Moravce na 
20. zasadnutí dlia 08.11 .201 2. 

mesta, 
2. Tento Dodatok Č. 2 nadobúda úči nnosľ 15-t) m dllom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

a?~ 
Ing. Peter Lednár. CSc. 

primátor 
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