
Uznesenie č. 454/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
ž.e Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 21. zasadnutí MZ konanom 
dňa 13.12.2012 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ .. ---- -..",., -. .. ':é'.ce .. é" Ŕ- ,--. 



Uznesenie č. 45512012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

U rčcnie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
herie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyií.u Eriku Babockú a p. poslanca Miroslava Záchenského. 

V Zlatých Moravciach. dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 456/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konanom dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Jozefa Tonkoviča za členov: p. poslanca Mgr. 
Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Hollého 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
prim.átor mesta 





Uznesenie č. 458/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľla 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. 17/2012 
sch v cl ľ uj e 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 17/2012 
v zmysle ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

,,"," 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 459/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby ná.jomný,ch bytov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného d6a 
13.12.2012 
prerokovalo 

a) návrh na prevzatie úvcru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov 

b) návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiterne vo výške 200.000,00 Eur na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov 

c) ručenie úveru od SIDvenskej sporitel'ne vo výške 200.000,00 Eur blankozmenkou 

s ch vaľ uj e 
a) prijatie úveru od Slovenskc:j sporiterne vo výške 200.000,00 Eur na financovanie technickej 

vybavenosti k výstavbe nájomných bytov za podmienok uvedených v indikatívnej ponuke 

banky 
b) ručenie úveru od Slovenskej sporiterne vo výške 200.000,00 Eur blankozmenkou 

VZIatýchMoravciach dňa 13.12.2012 

\ \. i, 

Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 460/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠFRB 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dI1a 
13.12.2012 
prerokovalo 

a) návrh na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠfRB 
b) návrh na prevzatie bankovej záruky na úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo 

výške l 886 998,00 EUR 
c) návrh na zabezpečenie bankovej záruky blankozmenkou 

sch v (/ ľ uj e 
a) ručenie za úver zo ŠFRB vo forme bankovej záruky 

b) prevzatie bankovej záruky na úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo výške 

l 886 998,00 EUR 

c) zabezpečenie bankovej záruky vlastnou platobnou blankozmenkou pre Slovenskú 

sporiteľI1u 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

'0 
.,"'C 

Ing. Peter Lednác CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 461/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dIla l3 .12.20 12 

Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dIla 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie Rezervného fondu vo výške 55.156,00 € na tieto investičné akcie: 
l. MŠ Žitavské nábrežie vo výške 27.756 € 
2. MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 € 

b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2012 takto: 

Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46: 
454 Prevod prostriedkov z pcI'íažných fondov 
45400 I Z rezervného fondu obce 

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Realizácia stavieb - MŠ Žitavské nábrežie 
PR 9.1 FK 09.1.1.1. 717 Rekonštrukcia - MŠ Kalinčiakova 

Spolu: 

V Zlatých Moravciach dIla 13.12.2012 

, , 

--<':." , )'.,'.\ 

+ 55.156,00 € 

+ 27.756,00 € 

+ 27.400,00 € 

+ 55. 156,()() € 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie Č. 462/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoja 
bývania 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 

a) Návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoja 
bývania 

b) Návrh na použitie Fondu rozvoja bývania 
schvaľuje 

a) úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoJa b)'vania vo 
v)'ške 32.430,00 € 

b) použitie Fondu rozvoja bývania vo výške 32.430,00 € na úhradu výdavkov spojených 
s výstavbou a obnovou infraštruktúry bytového fondu mesta (prídel do fondu prevádzky, 
údržby a opráv) 

c) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. 15/2012 takto: 

Úprava v príjmovej časti rozpočtu - finančných operácií kód zdroja 46: 
454 Prevod prostriedkov z peľ1ažných fondov 
454002 Z ostatných fondov obce - Fond rozvoja bývania 

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 4.6 FK 06.2.0. 717 Obnova bytového fondu 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

.' 
'. 

+ 32.430 € 

+ 32.430 € 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~/~ 



Uznesenie č. 463/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
(ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu 
iného sub.iektu verejne.i správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dt1a 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), 
z Európskej únie (EÚ). zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel. z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov. ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta. 
schvaľuje 

Vnútorný predpis o postupe a zarad'ovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), 
z Európskej únie (El]). zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

" .. ' 

Ing. Peter LednáL CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 464/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Informácia o stave vymáhania pohl'adávok mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnut! MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta 
herie na vedomie 
informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta - daľlových a nedaľlových pohľadávok 
vzniknutých po lehote splatnosti. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie Č. 465/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlat)lch Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dI1a 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce. 
Bernolákova 59. Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od 14. 12. 2012 na dobu neurčitú do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce. Bernolákova 59, Zlaté Moravce. IČO: 587] 68. nasledovný majelok mesta: 
Nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu 
typ: Renault Premium Lander 340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18 
rok výroby: 2010 
číslo podvozka: VF629CHA000001239 
farba: biela 
výbava: klíma. rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá. vzduchom odpružené sedadlo 
a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži s 
- obstarávacou cenou: 155 760,00 eur 
- oprávkami k 30. 11. 2012: 3 245,00 eur 
- zostatkovou cenou k 30. ll. 2012: 152515,00 eur 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár. CSc. 

" l 



Uznesenie č. 466/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dl1a 13.12.2012 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté 
Moravcc 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dt'1a 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od 1. 1. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté 
Moravce, IČO: 37865111, nasledovný majetok mesta: 
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska - ihrisko na nohejbal 20 x 37 m, nachádzajúce sa 
v externom priestore Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, na pozemku parc. č. 

718, o výmere 4612 m2, druh pozemku za st. plochy a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce. obec 
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra 
v Zlatých Moravciach s: 

obstarávacou cenou: 18 599,00 eur 
oprávkami k 3l. 12.2012: 234,00 eur 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2012: 18 365,00 eur 

V Zlatých Moravciach d11a 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 467/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie Doplnku č. 1 obsahujúceho časť - Oblasť rozvoja bývania 
do "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvo,ja Mesta Zlaté Moravce 
aktualizácia" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21, zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie Doplnku č.1 obsahujúceho časť - Oblasť rozvoja bývania do "Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce -- aktualizácia" v predloženom 
znení 
schvaľuje 

Doplnok č.I obsahujúci časť - Oblasť rozvoja bývania do "Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta 71até Moravce - aktualizácia" v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dlh 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 468/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 
Návrh na zrušenie uznesenia č.430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v 
Zlatých Moravciach zo dňa 08.11.2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia 430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Zlat)lch Moravciach zo dňa 08.11.2012 
r II .U 
uznesenie 430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
zo dňa 08.11.2012 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 469/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Novelizácia č. 4 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 
s účinnosťou od 01.01.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
novelizáciu Č. 4 VZN Č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 
01.01.2013 
schvaľuje 

novelizáciu Č. 4 VZN Č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 
01.01.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 47012012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh VZN Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umelecke,i školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21, zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh VZN Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 
Moravce 
schvaľuje 

VZN Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing, Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie Č. 471/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na odsúhlasenie "Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4 
akceptuje 
stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, 
č. KSÚNR-20l2-JOI2-2 zo dňa 27. ll. 2012 
schvaľuje 

,.Územný plán Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4" 
uzná.~a sa 
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 9/2012 z 13.12.2012, ktorým 
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 4. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 472/2012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút'aže prevodu majetku vo 

vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) - pozemky a stavby v súčasnosti 

vyuZlvané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach 

- v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o ma.jetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 

13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)", a to -

pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 

Moravciach): 
r parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 

, parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 

,... parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 

, parcela KN registra "C''' číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 

r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 

,... parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 n/ druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 

'r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 

r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 

'r parcela KN registra "C''' číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 

,. stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/2 

'r stavby súpisné Č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela Č. 2606/3 
,. stavby súpisné Č. 3283 (druh stavby: vypal'ovacia pec) nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela Č. 2606/4 

,. stavby súpisné Č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/5 

'r stavby súpisné Č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela Č. 2606/6 
,. stavby súpisné Č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela Č. 2606/8 



, drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela Č. 2606/12 

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípojka) v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

"Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453)", a to 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 

, parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

, parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

'r parcela KN registra "C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

'r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

y parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

'r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

r parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

, parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m 2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

, parcela KN registra "C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 
'r stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 
nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/2 
'y stavby súpisné Č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela Č. 2606/3 
'y stavby súpisné Č. 3283 (druh stavby: vypal'ovacia pec) nachádzaj úcej sa na 
pozemku parcela Č. 2606/4 
'r stavby súpisné Č. 3284 (druh stavby: kotoh'1a združených prevádzok) 
nachádzajúcej sa na pozemku parcela Č. 2606/5 
'y stavby súpisné Č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela Č. 2606/6 
'r stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela Č. 2606/8 
'y drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela Č. 2606/12 



a ďalej plot oddeľl~júci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. Č. 2606/8, plynová prípoj ka) v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom súťažné podmienky 
tvoria prílohu tohto uznesenia 

men UJ e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie 
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta MslJ Zlaté Moravce 
zabezpečiť v termíne do 17.12.2012 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 28.02.2013 podľa schválených 
súťažných podmienok 
komisii pre posúdenie súťažných návrhov 

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
cenu a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zaplsnicu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ '-' 
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Uznesenie č. 473/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra "E", č. 
parcely 500111 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 235 m2) o výmere 114 m2 

-----> diel 5 o výmere 39 mI, diel 7 o výmere 63 mI, diel 10 o výmere 5 m2, diel 13 
o výmere 7 m2 a schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra "CI', č. 
parcely 3164/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 4 529 m2) - diel 8 
o výmere 2 m2 - spolu o výmere 116 m2 /odčlenené geometrickým plánom č. 105/2012 zo 
dňa 30.10.2012, vyhotoveným geodetom Martinom Švecom Geodetická odborná 
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topol'čianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa 
05.1/.2012 Ing. Petrom Čúzym pod č. 560/2012/, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Ul. Dobšinského v Zlatých Moravciach, pre 

'r JUDr. Igor Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom: Školská 1480~6, 953 01 Zlaté 
Moravce, nar. 20.08.1983 (112) a Róbert Ďuráček, rod. Duráček, bytom: 
Dobšinského 1995/36,95301 Zlaté Moravce, nar. 27.11.1988 (112) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) - schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 
5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 235 m2

) o výmere 1]4 m2 - diel 5 
o výmere 39 m 2 Iktorý bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/51 . diel 7 o výmere 63 
m2 lkto rý bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/1 l, diel 10 o výmere 5 m2 Iktorý 
bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/6/, diel 13 o výmere 7 m 2 Iktorý bude po 
zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/41 a schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - schválenie prevodu časti pozemku parcely 
KN registra "C", č. parcely 3164/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 4 529 m2

) -

diel 8 o výmere 2 m2 
- lkto rý bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/11 -----> spolu 

o výmere 116 m2 lodčlenené geometrickým plánom Č. 105/2012 zo dňa 30.10.2012, 
vyhotoveným geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 
92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102071 overeným dňa 05.1l.2012 Ing. Petrom Čúzym 
pod Č. 560/20121, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. Dobšinského 
v Zlatých Moravciach, pre 

ŕ JUDr. Igor Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom: Školská 1480/6, 953 01 Zlaté Moravce, 
nar. 20.08.1983 (1/2) a Róbert Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom: Dobšinského 
1995/36, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 27.1l.1988 (l/2) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 9,00 €/m2

, čo pri celkovej výmere 116 m2 predstavuje kúpnu cenu l 044,00 € Ivid'. 
uznesenie MsZ Č. 333/2012 schválené na 16. zasadnutí konanom dňa 28.06.2012 - lokalita 
č.21 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ jedná sa o časť pozemku, ktorú žiadatelia, resp. rodičia žiadateľov užívajú 29 rokov 



" uvedená časť pozemku Je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - prevod časti pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 5001/1 
(druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 235 mZ) o výmere 114 mZ - diel 5 o výmere 
39 mZ /ktorý bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/5/ ,diel 7 o výmere 63 mZ /ktorý 
bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/1/, diel IO o výmere 5 mZ /ktorý bude po 
zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/6/, diel 13 o výmere 7 mZ /ktorý bude po zapísaní 
"GP" súčasťou parcely 3130/4/ a prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce CL V č. 3453) - prevod časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 3164/2 
(druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 4 529 mZ) - diel 8 o výmere 2 mZ - /ktorý 
bude po zapísaní "GP" súčasťou parcely 3130/1/ ---> spolu o výmere 116 mZ /odčlenené 
geometrickým plánom č. 105/2012 zo dňa 30.10.2012, vyhotoveným geodetom Martinom 
Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
35 102071 overeným dňa 05.1l.2012 Ing. Petrom Čúzym pod č. 560/2012/, ktorý sa 
nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. Dobšinského v Zlatých Moravciach, pre 

r JUDr. Igor Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom: Školská 1480/6, 953 Ol Zlaté Moravce, 
nar. 20.08.1983 (112) a Róbert Ďuráček, rod. Ďuráček, bytom: Dobšinského 
1995/36, 953 O 1 Zlaté Moravce, nar. 27 .1l.1988 (1/2) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 9,00 €/nl, čo pri celkovej výmere 116 mZ predstavuje kúpnu cenu 1 044,00 € /vid'. 
uznesenie MsZ č.333/2012 schválené na 16. zasadnutí konanom dňa 28.06.2012 -lokalita 
č.2/ 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
r jedná sa o časť pozemku, ktorú žiadatelia, resp. rodičia žiadateľov užívajú 29 rokov 
r uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
určuje 

stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 30.06.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 474/2012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 5417) diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", 

číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely je 1428 

m2
) o výmere 10 m 2 a diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo 

parcely 5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

o výmere 19 m2
, ktoré budú po zapísaní GP č.289/2012 zo dňa 21.11.2012 /d'alej 

len "GP"/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 3128/5 (druh pozemku: 

záhrada) o celkovej výmere 29 m2
; o diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN 

registra "E", číslo parcely 500111 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely 

.je 235 m2
) o výmere 20 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvorit' pozemok parcely 

KN registra "C", č. parcely 3128/4 (druh pozemku: záhrada) o celkovej výmere 20 m 2
; 

a schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (L V Č. 3453) - diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", 

číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 4529 m2
) 

o výmere 44 ml, ktorý bude po zapísaní "GP" súčast'ou pozemku parcely KN 

registra "C", č. parcely 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 

výmera 126 m 2
), ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna Potočne,i ulici 

v Zlatých Moravciach/ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce a manželky 

Márie Frajkovej, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dúa 

13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 

(LV č. 5417) - schválenie prevodu 

- diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh 

pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) o výmere 10m2 a diel Č. 5 

odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5001/1 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) o výmere 19 m2 (spolu 29 m2 

), ktoré budú po 

zapísaní GP č.289/2012 zo dľía 21.11.2012, ďalej len "GP" /vyhotoveným geodetom 

Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topol'čianky, 

IČO: 35 102071/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 3128/5 (druh 

pozemku: záhrada) o celkovej výmere 29 m2; 

- diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5001/1 (druh 

pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) o výmere 20 m2

, ktor)' bude 

po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C', Č. parcely 3128/4 (druh 

pozemku: záhrada) o celkovej výmere 20 m2; 

a schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (LV Č. 3453) - schválenie prevodu 

- dicl Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh 

pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2) o výmere 44 m2
, ktorý bude 

po zapísaní "GP" súčasťou pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 3164/83 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 126 m2), 



/uvedené pozemky sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce - na Potočnej ulici v Zlatých 

Moravciach/ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 Ol Zlaté Moravce, nar. 06.04.1978 

a manželky Márie Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 953 Ol Zlaté 

Moravce, nar. 05.05.1980 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 9,00 €/m2
, čo pri celkovej výmere 93 m2 predstavuje kúpnu cenu 837,00 € 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

Jr časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) a časť pozemku parcely KN registra "E", 

číslo parcely 5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235m2
) 

využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 

r časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2
) je priľahlý k pozemkom v ich osobnom 

vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom 

odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

sch v CI ľ uj c 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 5417) prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce CL V č. 5417) - prevod 

- diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh 

pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) o výmere 10m2 a diel Č. 5 

odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5001 /1 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) o výmere 19 m2 (spolu 29 m2 

), ktoré budú po 

zapísaní GP Č. 289/2012 zo dňa 21.11.2012, ďalej len "GP" /vyhotoveným geodetom 

Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, 

IČO: 35 102071/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 3128/5 (druh 

pozemku: záhrada) o celkovej výmere 29 m2
; 

- diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5001/1 (druh 

pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) o výmere 20 m2

, ktorý bude 

po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 3128/4 (druh 

pozemku: záhrada) o celkovej výmere 20 m2
; 

a prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce CL V Č. 

3453) - prevod 
- diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh 

pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 4529 m2) o výmere 44 m2
, ktorý bude 

po zapísaní "GP" súčasťou pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 3164/83 (druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 126 m2), ktoré sa nachádzajú v 

k. Ú. Zlaté Moravce lna Potočnej ulici v Zlatých Moravciach/ do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov 

Michala Fraj ku, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 06.04.1978 

a manželky Márie Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté 

Moravce, nar. 05.05.1980 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 9,00 €/m2
, čo pri celkovej výmere 93 m2 predstavuje kúpnu cenu 837,00 € 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) a čast' pozemku parcely KN registra "E", 

číslo parcely 5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 



časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2
) je priľahlý k pozemkom v ich osobnom 

vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve. pričom 

odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Poto čnej ulici 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia 

LI r Č uj e 

stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 30.06.2013 

V Zlatých Moravciach di1a 13.12.2012 

',' " 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 47512012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného ma,ietku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 5417) - prevodu pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 

2457/35 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Zlaté Moravce /lokalita 

Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach/ o výmere 19 mZ, na ktorom sa 

nachádza budova garáže so súpisným číslom 2849 vo vlastníctve žiadateľa (LV 

č. 7765) pre Dr. Michala Šebeňu Ed.D., rod. Šebeňu, nar. 25.08.1941, bytom: Lipová 

436/60, 951 93 Topoľčianky spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov --+ prevod pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane pril'ahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 

13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 

(LV č. 5417) - prevodu pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2457/35 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) nachádzajúceho sa v k. Ú. Zlaté Moravce 

/Iokalita Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach/ o výmere 19 m2 lna ktorom sa 

nachádza budova garaze so súpisným číslom 2849 vo vlastníctve žiadateľa L V č. 

7765/ pre Dr. Michala Šebeňu Ed.D., rod. Šebeňu, nar. 25.08.1941, bytom: Lipová 436/60, 

951 93 Topoľčianky spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov --+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou za cenu 8,30 €/m2 

/Cclková cena pri výmere 19 m2 --+ 157,70 €./ 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - prevod 

pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2457/35 (druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria) nachádzajúceho sa v k. Ú. Zlaté Moravce /lokalita Nábrežie za Majerom 

v Zlatých Moravciaehl o výmere 19 m2 lna ktorom sa nachádza budova garaze so 

suplsným číslom 2849 vo vlastníctve žiadateľa LV Č. 7765/ pre Dr. Michala Šebeňu 

Ed.D., rod. Šebeňu, nar. 25.08.1941, bytom: Lipová 436/60, 951 93 Topoľčianky spôsobom 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

pľedpisov --+ pľevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 

Pľil'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou za cenu 8,30 €/m2 

/Celková cena pľi výmeľe 19 m 2 --+ 157,70 €./ 

ukladá 
vedúcej oddelenia spľávy majetku mesta zabezpečiť uzatvoľenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia 

Ll r čuj e 
stľatu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvoľená v teľmíne do 30.06.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12),0'Í2 
Ing. Peteľ Lednáľ, CSc. 

pľimátor mesta 



Uznesenie č. 476/2012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce 1 pozemky parcely KN registra "E", ktoré sa nachádzajú sa v k. ú. Zlaté 

Moravce a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účelyl pre AGRO Host'ovce, 

s.r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Eduard Huňady a Ing. Pavel Mozdík , 

sídlo: Host'ovce č. 1,951 91 Host'ovce, IČO: 34106421, Zapísaný v OR OS Nitra, 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/N z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 

13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce - prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce 

a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1613/1, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 361 m2 zapísaný na LV č. 5417, celková plocha 1083 m2 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1614, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 136 m2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 352 m" 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21615/1, druh pozemku: trvalé trávnaté 

plochy o výmere 24211 m 2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21615/7, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere I 163 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21621, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy 

o výmere 1398 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21622, druh pozemku: trvalé trávnaté 

plochy o výmere 1499 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21623, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy 

o výmere 4406 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1625/61, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 5 743 m 2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 5891 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 1623, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 288 m 2 zapísaný na LV Č. 5417 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo parcely 1624, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1489 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 1755/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 

3 022 m2 zapísaný na LV Č. 5417 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1944, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 66 m 2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 82 m2
, 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2004/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 460 

m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/26, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 

I 802 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/27, druh pozemku: ostatné plochy o výmere I 028 

m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/28, druh pozemku: ostatné plochy o výmere I 768 

m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/44, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 

687 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/56, druh pozemku: ostatné plochy o výmere I 197 



m2 zapísaný na LV Č. 3453 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2044, druh pozemku: orná pôda o výmere 857 m2 

zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 957 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2060, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 622 
111 2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2061, druh pozemku: orná pôda o výmere 259 m2 

zapísaný na LV Č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2063, druh pozemku: orná pôda o výmere 266 m2 

zapísaný na LV Č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2156, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 

37488 m2 zapísaný na LV Č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2157, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 989 m2 zapísaný na LV Č. 3453 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2353, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 2323 m 2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 3294 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2354, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
6165 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2506, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 35 090 m2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 35280 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2547, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 7 560 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2591, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 1712 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2592, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
885 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3061, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
1 565 m 2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3062, druh pozemku: orná pôda o výmere 26 007 
m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3149, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 2 713 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3150, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 439 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3477, druh pozemku: orná pôda o výmere 63 
323 m2 zapísaný na LV Č. 5417 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3485, druh pozemku: orná pôda o výmere 
192 m2 (1/2) z celkovej výmery 384 m2 zapísaný na LV Č. 6642 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3486, druh pozemku: orná pôda o výmere 
196 m2 (1/2) z celkovej výmery 392 m2 zapísaný na LV Č. 6642 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3657, druh pozemku: orná pôda o výmere 
2 061 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3658, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 813 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3 660, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 2 431 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
l 557 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 805, druh pozemku: orná pôda o výmere 30 029 
m2 zapísaný na L V Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 806, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 838 
m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 808, druh pozemku: orná pôda o výmere 17 557 
m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3914, druh pozemku: orná pôda o výmere 
l 684,33 m2 (1/3) z celkovej výmery 5 053 m2 zapísaný na LV Č. 6761 



• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2218, druh pozemku: orná pôda o výmere 
435,50 111 2 (1/2) z celkovej výmery 871 m2 zapísaný na LV Č. 6233 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2219, druh pozemku: orná pôda o výmere 460 m2 

(1/2) z celkovej výmery 920 m2 zapísaný na LV Č. 6233 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3746, druh pozemku: orná pôda o výmere 

798,50 m2 (1/2) z celkovej výmery 1597 m2 zapísaný na LV Č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3747, druh pozemku: orná pôda o výmere 

3 128 m2 (1/2) z celkovej výmery 6 256 m2 zapísaný na LV Č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3748, druh pozemku: orná pôda o výmere 

3 079 m2 (1/2) z celkovej výmery 6 158 m 2 zapísaný na LV Č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3749, druh pozemku: orná pôda o výmere 

763 m2 (1/2) z celkovej výmery 1 526 m2 zapísaný na LV Č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2589, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 3 69 m2 
( 1 /2) z celkovej výmery 738m2 zapísaný na LV Č. 4419 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2658, druh pozemku: orná pôda o výmere 
30,83 m2 (4/75) z celkovej výmery 578 m2 zapísaný na LV Č. 6406 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2659, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
54,n m2 (4/75) z celkovej výmery l 026 m2 zapísaný na LV Č. 6406 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 708, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 17 596 m2 zapísaný na LV Č. 5417 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 no, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 3 621 m2 zapísaný na LV Č. 5417 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2730, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 76,3 8 m2 (1/8) z celkovej výmery 611 m2 zapísaný na LV Č. 6425 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2731, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 70,63 m2 (1/8) z celkovej výmery 565 m2 zapísaný na LV Č. 6425 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2732, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmerc 152,50 m2 (1/8) z celkovej výmery 1 220 m2 zapísaný na LV Č. 6425 

Spolu prenajímané pozemky: 326980,39 m2 
= 32,6981 ha 

pre AGRO Hosťovce, s.r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Eduard Huňady a 
Ing. Pavel Mozdík, sídlo: Hosťovce č. l, 951 91 Hosťovce, IČO: 34106421, 
Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/N z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2022 
za cenu 34,94 E/ha/rok 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Obchodná spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o., sídlo: Hosťovce Č. L 951 91 Hosťovce, 

IČO: 34 106 421 využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske účely už od 
roku 2007, obhospodarovala ich, dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímateľovi 
/nájomné bolo uhrádzané načas/. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce - pren~jom nasledovných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté 
Moravce a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1613/1, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 361 m2 zapísaný na LV Č. 5417, celková plocha 1083 m" 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1614, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 136 m2 zapísaný na LV Č. 3453, celková plocha 352 m2 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21615/1, druh pozemku: trvalé trávnaté 
plochy o výmere 24211 m2 zapísaný na LV Č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21615/7, druh pozemku: ostatné plochy 
o výmere 1 163 m2 zapísaný na LV Č. 3453 



• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21621, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy 
o výmere 1398 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21622, druh pozemku: trvalé trávnaté 
plochy o výmere 1499 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "C" číslo 21623, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy 
o výmere 4406 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1625/61, druh pozemku: ostatné plochy 
o výmere 5 743 m2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 5891 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 1623, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 288 m2 zapísaný na LV č. 5417 

• pozemok parcclu KN registra "E" číslo parcely 1624, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1489 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 175511, druh pozemku: orná pôda o výmere 
3 022 m2 zapísaný na LV č. 5417 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 1944, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 66 m2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 82 m2

, 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2004/J, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 460 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/26, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
1 802 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/27, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 028 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/28, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 768 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/44, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
687 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2009/56, druh pozemku: ostatné plochy o výmere l 197 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2044, druh pozemku: orná pôda o výmere 857 m2 

zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 957 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2060, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 622 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2061, druh pozemku: orná pôda o výmere 259 m2 

zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2063, druh pozemku: orná pôda o výmere 266 m2 

zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2156, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 

37 488 m2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2157, druh pozcmku: trvalé trávne porasty 

o výmere 989 m2 zapísan)! na LV č. 3453 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2353, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 2323 m2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 3294 m2 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2354, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
6165 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2506, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 35 090 m2 zapísaný na LV č. 3453, celková plocha 35280 m2 

• pozemok parcelu KN registra OlE" číslo 2547, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o výmere 7 560 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2591, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
ovýmere 1712 m2 zapísanýnaLVč.3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2592, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
885 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra OlE" číslo 3061, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 
l 565 m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3062, druh pozemku: orná pôda o výmere 26007 



m 2 zapísan)' na L V č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3 149, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 2 713 m2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3150, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 439 m 2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3477, druh pozemku: orná pôda o výmere 63 

323 m 2 zapísaný na LV č. 5417 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3485, druh pozemku: orná pôda o výmere 

192 m2 (1/2) z celkovej výmery 384 m2 zapísaný na LV č. 6642 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3486, druh pozemku: orná pôda o výmere 

196 m 2 (1/2) z celkovej výmery 392 m 2 zapísaný na LV č. 6642 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3657, druh pozemku: orná pôda o výmere 

2 061 m 2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3658, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 813 m2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 3 660, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 2 431 m2 zapísaný na LV č. 3453 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 654, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 

1557 m 2 zapísanýnaLVč.3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 805, druh pozemku: orná pôda o výmere 30 029 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 806, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 838 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 808, druh pozemku: orná pôda o výmere 17557 
m2 zapísaný na LV č. 3453 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3914, druh pozemku: orná pôda o výmere 
l 684,33 m2 (1/3) z celkovej výmery 5 053 m2 zapísaný na LV č. 6761 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2218, druh pozemku: orná pôda o výmere 
435,50 m2 (1/2) z celkovej výmery 871 m2 zapísaný na LV č. 6233 

• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2219, druh pozemku: orná pôda o výmere 460 m2 

(1/2) z celkovej výmery 920 m2 zapísaný na LV č. 6233 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3746, druh pozemku: orná pôda o výmere 

798,50 m2 (1/2) z celkovej výmery 1597 m2 zapísaný na LV č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3747, druh pozemku: orná pôda o výmere 

3 128 m2 (1/2) z celkovej výmery 6 256 m2 zapísaný na LV č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3748, druh pozemku: orná pôda o výmere 

3 079 m2 (1/2) z celkovej výmery 6 158 m2 zapísaný na LV č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 3749, druh pozemku: orná pôda o výmere 

763 m2 (1/2) z celkovej výmery l 526 m2 zapísaný na L V č. 6712 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2589, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 369 m2 (1/2) z celkovej výmery 738m2 zapísaný na LV č. 4419 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2658, druh pozemku: orná pôda o výmere 

30,83 m2 (4/75) z celkovej výmery 578 m2 zapísaný na LV č. 6406 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2659, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 

54, n m2 (4/75) z celkovej výmery 1 026 m2 zapísaný na LV č. 6406 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 708, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 17 596 m2 zapísaný na LV č. 5417 
• pozemok parcelu KN registra "E" číslo 2 no, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 3 621 m2 zapísaný na LV č. 5417 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2730, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 76,3 8 m2 (1/8) z celkovej výmery 611 m2 zapísaný na LV č. 6425 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2731, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 70,63 m2 (1/8) z celkovej výmery 565 m2 zapísaný na LV č. 6425 
• časť pozemku parcely KN registra "E" číslo 2732, druh pozemku: trvalé trávne porasty 

o výmere 152,50 m2 (1/8) z celkovej výmery 1 220 m2 zapísaný na LV č. 6425 



Spolu prenajímané pozemky: 326980,39 m2 = 32,6981 ha 
pre AGRO Hosťovce, s.r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Eduard HUl1ady a 
Ing. Pavel Mozdík, sídlo: Hosťovce Č. 1,951 91 Hosťovce, IČO: 34106421, 
Zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/N z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2022 
za cenu 34,94 E/ha/rok 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Obchodná spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o., sídlo: Hosťovce Č. 1,951 91 Hosťovce, 

IČO: 34 106421 využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske účely už od 
roku 2007, obhospodarovala ich, dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímateľovi 
/nájomné bolo uhrádzané načas/o 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
/~) ---
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Uznesenie č. 47712012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa l3.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce IL V Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", 
číslo parcely 5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 7 323 m2) 
o výmere 13 m2 , ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach 
pre podnikateľa - obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: 
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33401 799, vedeného v Živnostenskom 
registri ObÚ Nitra pod Č. 407 - 2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 
9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
l3.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
IL Y Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 
5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 7 323 m2

) o výmere 13 m2
, 

ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach Iparcela KN registra 
"C', Č. parcely 1904/7 o výmere 13 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok neusporiadaný na LV 1 pre podnikateľa

obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30,953 Ol 
Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod Č. 407 -
2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 3l.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. l38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -> 15,00 €/m 2/rok 
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku na Námestí A. Hlinku o výmere l3 m2 sa nachádza pod predajným stánkom vo 
vlastníctve podnikateľa. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce ILY Č. 54171 - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo 
parcely 5602 (druh pozemku: ostatné plochy; celková v)'mera parcely 7 323 m2

) o výmere 
13 m2

, ktorý sa nachádza na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach Iparcela KN 
registra "C", Č. parcely 1904/7 o výmere 13 mZ, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
na ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok neusporiadaný na LY 1 
pre podnikateľa - obchodné meno: Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: Nám. A. 
Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
Nitra pod Č. 407 - 2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.0 l.20 13 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 



predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno I) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -> 15,00 €/m2/rok 
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku na Námestí A. Hlinku o výmere 13 m2 sa nachádza pod predajným stánkom vo 
vlastníctve podnikateľa. 
ukladá 
vedúccj oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

"f- ,''.' 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 478/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.]2.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce IL V č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", 
číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15 678 m2

) 

o výmere 10m2
, ktorý sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre 

podnikatel'a obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: 
Štúrova 42, 941 01 Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
Nové Zámky pod č. 404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný 
stánok s pevným základoml z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2]. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
ILV Č. 54171 - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra ,.E". číslo parcely 
5601 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15678 mZ) o výmere 10 m 2

, 

ktorý sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre podnikateľa 

obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova 42, 941 
Ol Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nové Zámky pod Č. 
404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 
základoml z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

13811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od O l.0 l.20 13 do 3l.12.20 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 -----+ 15,00 €/m 2/rok 
- pľenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh pľedávaného tovaru)/, ktoľÝ má charakteľ stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za pľedchádzajúci kalendárny ľok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov je, že Pľenajímaná časť 
pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 mZ sa nachádza pod stánkom, v ktorom 
menovaný podnikateľ pľevádzkuje podnikateľskú činnosť - pľedaj pekáľenských výrobkov -----+ 

prenájom pozemku na podnikateľské účely, nízka výmera pľenajímaného pozemku. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce /L V Č. 54171 - pľenájom časti pozemku paľcely KN ľegistra "E''' číslo 
paľcely 560 l (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmeľa parcely 15 678 mZ) o výmere 
10m2

, ktoľÝ sa nachádza na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach -----+ pre podnikateľa 

obchodné meno: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova 42, 941 
Ol Bánov, IČO: 14424240, vedeného v Živnostenskom registľi ObÚ Nové Zámky pod Č. 
404 - 2998 lna ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený Pľedajný stánok s pevným 
základoml z dôvodu hodného osobitného zľeteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov 
na dobu 3 rokov od 0l.0l.2013 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zľeteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia 



s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 ---> 15,00 €/m2/rok 

- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 

podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 

zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa ~ 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 

pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10m2 sa nachádza pod stánkom, v ktorom 

menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť - predaj pekárenských výrobkov ---> 

prenájom pozemku na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného pozemku. 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 

schval'ovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa l3.12.2012 

\:; 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

/,? -
~/eé.L-/ 



Uznesenie č. 4792012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce /LY č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", 
číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 11,2 m 2

, ktorý sa 
nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom vo 
vlastníctvc podnikateľa/ 
-+ pre podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 

01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod 
č. 407 - 3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
/L V Č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 
5601 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 11,2 m 2

, ktorý sa nachádza na Bernolákovej 
ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa/ pre 
podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 407-
3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
prcdpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 -+ 15,00 €/m2/rok 
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach o výmere 11,2 m 2 sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce /L V Č. 5417/ - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo 
parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 11,2 m 2

, ktorý sa nachádza na 
Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa/ 
pre podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska ll, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod Č. 407-
3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. l písmeno l) VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 -+ 15,00 €/m2/rok 
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel 



podnikania (druh predávaného tovaru )/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 

zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 

DÔvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 

pozemku na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach o výmere 11,2 m 2 sa nachádza pod 

predajn)'m stánkom vo vlastníctve podnikatcľa. 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa J 3.12.2012 

-", 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

. ,/ ) -----'" 
, ' ~Ä( (.. <>{..L-/ 

~ .. 



Uznesenie č. 480/2012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce /LV č. 3453/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "C", 

číslo parcely 1513 (druh pozemku: záhrady) o výmere 123 m2
, ktorý sa nachádza na 

Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach pre podnikateľa: Ing. Romana Geiszlera, 

miesto podnikania: Nitrianska 11, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 35 105623, vedeného 

v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 - 3543 z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoj om 21. zasadnutí MZ konaného dl1a 

13.12.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce /LV Č. 3453/ - prenájmu časti pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 

1513 (druh pozemku: záhrady) o výmere 123 m2
, ktorý sa nachádza na tlI. Sama Chalúpku 

v Zlatých Moravciach pre podnikateľa: Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: 

Nitrianska ll, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom 

registri ObÚ Nitra pod Č. 407 - 3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 

dobu l roka ~ od 01.0l.2013 do 3l.12.2015 za nájomné vo výške 700,00 €lrok zvýšené 

o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 

pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2
, využívaná na podnikateľské účely sa 

nachádza za prevádzkou Rýchle občerstvenie", v ktorej podnikateľ prevádzkuje 

podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným obkladom - guľatino 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 

/LV Č. 3453/ - prenájom časti pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 1513 (druh 

pozemku: záhrady) o výmere 123 m 2
, ktorý sa nachádza na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých 

Moravciach pre podnikateľa: Ing. Romana Geiszlera, miesto podnikania: Nitrianska ll, 

953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra 

pod Č. 407 - 3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu l roka ~ od 

01.0l.2013 do 31.12.2015 za nájomné vo výške 700,00 €/rok zvýšené o výšku inflácie za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 

pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m 2
, využívaná na podnikateľské účely sa 

nachádza za prevádzkou Rýchle občerstvenie", v ktorej podnikateľ prevádzkuje 

podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným obkladom - guľatinou!. 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 

zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
--------7 .. ---

• oO ~-,: C~éC. e-c.:...-. 
~ 



Uznesenie č. 481/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce /LY č. 5417/ - schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", 
číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 27,00 m 2

, ktorý sa 
nachádza na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach /pod predajným stánkom 
s pevným základom vo vlastníctve podnikateľa/ 
--+ pre podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, miesto podnikania: 

Murgašova 23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom 
registri ObÚ Nitra pod č. 407 -1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce IL V č. 54171 -
schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh 
pozemku: ostatné plochy) o výmere 27,00 m2

, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ul. v 
Zlatých Moravciach Ipod predajným stánkom s pevným základom vo vlastníctve 
podnikateľal 

--+ pre podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 
23,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra 
pod č. 407 - 1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015 za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 
písmeno I) VZN č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 --+ 15,00 €/m2/rok - prenájom pozemku na umiestnenie 
predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý 
má charakter stavby v zmysle stavebného zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy) 
o výmere 27,00 m 2 na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce IL V č. 54171 prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo 
parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 27,00 m 2

, ktorý sa nachádza na 
Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach Ipod predajným stánkom s pevným základom vo 
vlastníctve podnikateľal 
--+ pre podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 

23,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14407477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra 
pod č. 407 - 1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015 za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 
písmeno l) VZN č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho Dodatku č. I a Dodatku č. 2 --+ 15,00 €/m2/rok - prenájom pozemku na umiestnenie 



predajného stánku/bez ohľadu na miesto a účel podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý 
má charakter stavby v zmysle stavebného zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5631 (druh pozemku: ostatné plochy) 
o výmere 27,00 m2 na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve podnikateľa. 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

': : 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

/~ --_:y; 
/~~L~~~ 



Uznesenie č. 482/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce ILV č. 54171 - časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5616 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m2

) o výmere 52,17 m2
, ktorý 

sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Ing. Máriu 
Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 94217,95301 Zlaté Moravce lna ktorom sa 
nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce IL V č. 54171 - prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 
5616 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m 2

) o výmere 52,17 
m2

, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Ing. Máriu 
Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce lna ktorom sa 
nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.0l.2013 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ----> 15,00 €/m 2/rok 
- prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánkulbez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh predávaného tovaru)/, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m2 sa nachádza pod stánkom s pevným 
základom, ktorý je vlastníctvom nájomcu . 
.l"chval'uje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce ILV č. 54171 - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo 
parcely 5616 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m2) o výmere 
52,17 mZ, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Ing. 
Máriu Kesegovú, nar. 23.03.1949, bytom: SNP 942/7,953 01 Zlaté Moravce lna ktorom 
sa nachádza predajný stánok s pevným základom vo vlastníctve nájomcu 1 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné v zmysle Čl. 9 ods. 1 písmeno l) VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ----> 15,00 €/m2/rok 
- pren~jom pozemku na umiestnenie predajného stánkulbez ohľadu na miesto a účel 
podnikania (druh predávaného tovaru)!, ktorý má charakter stavby v zmysle stavebného 
zákona zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa ~ 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímaná časť 
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m2 sa nachádza pod stánkom s pevným 
základom, ktorý je vlastníctvom nájomcu. 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dúa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ____ o 

~zL.eL---& 
~ 



Uznesenie č. 483/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prená.imu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (L V č. 3453) - prenájmu pozemku - parcela KN registra "C" , číslo parcely 
753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 ml, pozemku -
parcela KN registra "C" , číslo parcely 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 251 m2 a časti pozemku - parcela KN registra "C", číslo parcely 
3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m2 pre Mária Rafaela, rod. Rafaela, nar. 
26.03.1984, bytom: Žitavské nábrežie 829/22, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o ma.ictku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
CL V č. 3453) - prenájmu pozemku - parcela KN registra "C" , číslo parcely 753/4 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2

, pozemku - parcela KN registra 
"C" , číslo parcely 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 251 n/ 
a časti pozemku - parcela KN registra "C", číslo parcely 3343/2 (druh pozemku: záhrady) 
o výmere 35 m2 pre Mária Rafaela, rod. Rafaela, nar. 26.03.1984, bytom: Žitavské nábrežie 
829/22, 953 O l Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 0,10 €/m2 lrok na dobu od 01.01.2013 do 30.09.2031 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
pozemok - parcela KN registra "C" Č. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 49 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné číslo 829, ktorý má Mário Rafael 
v prenájme Ipo smrti Cecílie Rafaelovej! 
pozemok - parcela KN registra "C" Č. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 251 m2 

, je pozemok priľahlý k pozemku na ktorom sa nachádza budova - dom 
súpisné číslo 829; tento pozemok Mário Rafael udržuje, stará sa oň a taktiež o časť pozemku 
parcely registra "C' Č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m 2 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ Zlaté Moravce prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V Č. 3453) - prenájom pozemku - parcela KN registra 
"C" , číslo parcely 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2

• 

pozemku - parcela KN registra "C" , číslo parcely 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 251 m2 a časti pozemku - parcela KN registra "C", číslo parcely 
3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m 2 pre Mária Rafaela, rod. Rafaela, nar. 
26.03.1984, bytom: Žitavské nábrežie 829/22, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
za cenu 0,10 E/m2 lrok na dobu od 01.01.2013 do 30.09.2031 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
pozemok - parcela KN registra "C" Č. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 49 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné číslo 829, ktorý má Mário Rafael 
v prenájme Ipo smrti Cecílie Rafaelovej! 
pozemok - parcela KN registra "C" Č. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 251 m2 

, je pozemok pril'ahlý k pozemku na ktorom sa nachádza budova - dom 



súpisné číslo 829; tento pozemok Mário Rafael udržuje, stará sa oň a taktiež o časť pozemku 
parcely registra "C" č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m 2 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 484/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce IL V č. 34531 - pozemok parcely KN registra "C", číslo parcely 2536/1 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 m\ na ktorej sa nachádza stavba 
súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza v katastrálnom území 
mesta Zlaté Moravce na Kalinčiakovej ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a čast' parcely KN 
registra "C", číslo parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m 2

_ 

pozemok pod .jestvujúcimi dvoma schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane 
budovy vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., 
zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46711 708, OS zapísaná v OR OS Nitra vo Vložke č.: 
31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce ILV Č. 34531 - pozemok parcely KN registra "C", číslo parcely 2536/1 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 m2 1 na ktorej sa nachádza stavba 
súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľal, ktorý sa nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na 
Kalinčiakovej ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a časť parcely KN registra "C", číslo parcely 
2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m2 

- pozemok pod jestvujúcimi 
schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane budovy vo vlastníctve žiadateľa (L V Č. 
3994) pre obchodnú spoločnosť: ALTIZ s.r.o., zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. 
Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 46711 708, 
OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
nadobu určitú do 31.12.2015 lodOl.01.2013do31.12.20151 
za nájomné v zmysle VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho dodatkov -----> 1,00 €/m2/rok (prenájom pozemku na podnikateľské účely) 
zvýšené o výšku inf1ácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce, ktoré sa nachádzajú pod stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa 
(LV Č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach Ibývalý ÚRAD PRÁCEl 
schval'uje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce IL V Č. 34531 - prenájom pozemku parcely KN registra "C', číslo parcely 
2536/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 375 mZ lna ktorej sa nachádza 
stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľal, ktorý sa nachádza v k. Ú. mesta Zlaté 
Moravce na Kalinčiakovcj ul. Ibývalý ÚRAD PRÁCEl a časť pozemku parcely KN registra 
"C", číslo parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18 m2 

- pozemok pod 
jestvujúcimi schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane budovy vo vlastníctve 
žiadateľa (L V Č. 3994) pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú konateľom 
spoločnosti Ing. Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 953 O 1 Zlaté Moravce, 
IČO: 46711708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu 



hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu určitú do 3l.12.2015 lod 0l.0l.2013 do 31.12.20151 
za nájomné v zmysle VZN č. 6120 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho dodatkov ----jo 1,00 €/m2/rok (prenájom pozemku na podnikateľské účely) 
zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce, ktoré sa nachádzajú pod stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa 
(L V č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach Ibývalý ÚRAD PRÁCEl 
ukladá 
vedúccj oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 48512012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce ILV č. 54171 -
schválenie prená.imu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1568 (druh 
pozemku: trvalé trávne porasty; celková výmera parcely 282 m2

), ktorý sa nachádza na 
Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri oplotení Veľkého mestského parkul za účelom 
umiestnenia - dvoch kusov jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 
cm (šírka x výška) a schválenie prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", 
číslo parcely 1462 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely 
1 565 m2

), ktorý sa nachádza na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri hudove 
požiarnej zbrojnicel za účelom umiestnenia - jedného obojstranného reklamného 
panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) ----+ pre podnikateľský subjekt -
obchodné meno: Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení konatel'mi spoločnosti Mgr. 
Elenou Král'ovenskou a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2U, 821 04 Bratislava, 
IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B z 
dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zh. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľla 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ - prenájmu 
časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1568 (druh pozemku: trvalé trávne 
porasty; celková výmera parcely 282 m2

), ktorý sa nachádza na Ul. l. Mája v Zlatých 
Moravciach /pri oplotení Veľkého mestského parkuj za účelom umiestnenia - dvoch kusov 
jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) a schválenie 
prenájmu časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 1462 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely l 565 m 2

), ktorý sa nachádza na Ul. l. 
M~ja v Zlatých Moravciach /pri budove požiarnej zbrojnice/ za účelom umiestnenia -
jedného obojstranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška) ----+ 

pre podnikateľský subjekt obchodné meno: Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení 
konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 
2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 
č.: 237/8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov, od 01.01.2013 do 31.12.2015 za nájomné l 400,00 €/rok 
(prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov jednostranného a l kusu obojstranného 
veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m\ 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedené reklamné 
zariadenia /2 ks jednostranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm a l ks 
obojstranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm 1 sú umiestnené na častiach 
pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce už od roku 1994 a obchodná spoločnosť 
Akzcnt Media spol. s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou 
a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaná 
v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B si doposiaľ riadne plnila všetky 
povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, vyplývajúce z uzatvorcného nájomného vzťahu. 



schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce IL V č. 54171 - prenájom časti pozemku parcely KN registra "E", číslo 
parcely 1568 (druh pozemku: trvalé trávne porasty; celková výmera parcely 282 m2

), ktorý sa 
nachádza na Ul. l. Mája v Zlatých Moravciach Ipri oplotení Veľkého mestského parkul za 
účelom umiestnenia - dvoch kusov jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 
240 cm (šírka x výška) a prenájom časti pozemku parcely KN registra "E'" číslo parcely 
1462 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely l 565 m2

), ktorý 
sa nachádza na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach Ipri budove požiarnej zbrojnicel za 
účelom umiestnenia - jedného obojstranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 
cm (šírka x výška) ---+ pre podnikateľský subjekt - obchodné meno: Akzent Media spol. 
s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou a Igorom Slaninom, 
sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaný v OR OS Bratislava 1, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 23 7 IB z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov, od 01.0l.2013 do 31.12.2015 za nájomné 1 400,00 €/rok 
(prenájom pozemku na umiestnenie 2 kusov jednostranného a 1 kusu obojstranného 
veľkoplošného reklamného zariadenia nad 12 m2

). 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedené reklamné 
zariadenia 12 ks jednostranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm a l ks 
oboj stranný reklamný panel o rozmeroch 510 cm x 240 cm 1 sú umiestnené na častiach 
pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce už od roku 1994 a obchodná spoločnosť 
Akzent Media spol. s r.o. v zastúpení konateľmi spoločnosti Mgr. Elenou Kráľovenskou 
a Igorom Slaninom, sídlo: Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 00895 628, zapísaná 
v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 237/B si doposiaľ riadne plnila všetky 
povinnosti voči Mestu Zlaté Moravce, vyplývajúce z uzatvoreného nájomného vzťahu. 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dl1a 13.12.2012 

, .... , 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

:::;;;;;N-<"~ 



Uznesenie č. 486/2012 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce (LV č. 5417) - prenájmu časti pozemku - parcela KN registra "E" , číslo 

parcely 5401/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera 180 m2
) a časti pozemku -

parcela KN registra "E" , číslo parcely 5409/2 (druh pozemku: orná pôda; celková 

výmera 379 m2
) o celkovej výmere 130,90 pre PaedDr. Gabrielu Miklerovú, rod. 

Komžíkovú, nar. 30.10.1949, bytom: Tekovská 1706/16, 953 01 Zlaté Moravce z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 

13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 

CL V č. 5417) - prenájmu časti pozemku - parcela KN registra "E" , číslo parcely 5401/2 

(druh pozemku: orná pôda; celková výmera 180 m2
) a časti pozemku - parcela KN registra 

"E" , číslo parcely 5409/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera 379 m2
) o celkovej 

výmere 130,90 pre PaedDr. Gabrielu Miklerovú, rod. Komžíkovú, nar. 30.10.1949, 

bytom: Tekovská 1706/16,953 Ol Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 
za cenu 0,10 €/m2 lrok na dobu od 01.01.2013 do 31.03.2026 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedený pozemok 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce sa nachádza za domom a záhradou vo vlastníctve 

PaedDr. G. Miklerovej na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorá ho udržiava. 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ Zlaté Moravce prenájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - prenájmu časti pozemku - parcela KN 

registra "E" , číslo parcely 5401/2 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera 180 m2
) a časti 

pozemku - parcela KN registra "E" , číslo parcely 5409/2 (druh pozemku: orná pôda; celková 

výmera 379 m2
) o celkovej výmere 130.90 pre PaedDr. Gabrielu Miklerovú, rod. 

Komžíkovú, nar. 30.10.1949, bytom: Tekovská 1706/16, 953 01 Zlaté Moravce z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 0,10 €/m2 lrok na dobu od 01.01.2013 do 31.03.2026 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že uvedený pozemok 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce sa nachádza za domom a záhradou vo vlastníctve 

PaedDr. G. Miklerovej na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorá ho udržiava. 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 

zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

._~n.látor me~ta . __ 
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Uznesenie Č. 487/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dľí.a 13.12.2012 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dľí.a 
13.12.2012 
prerokovalo 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2013 a 
s ch va ťuj e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2013 na 
dátumy 28.február, 25. apríl, 20. jún, 19. september, 7. november, 12. december. 

V Zlatých Moravciach dľí.a 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 488/2012 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Informácia o výsledku kontroly NKU 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
infonnáciu o výsledku kontroly NKU 
berie na vedomie 
infonnáciu o výsledku kontroly NKU 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie Č. 489/2012 
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21.zasadnutí MZ konanom dňa 
13.12.2012 
prerokovalo 
návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt 
schvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt podľa prílohy v sume 
117649,37 EUR. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012 


