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v Zlatých Moravciach dňa 18.10.2012 
 
 
 

N  á  v  r  h  
 
 

Kontrola plnenie uznesení z 18. MZ 
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Kontrola plnenia uznesení z 18. MZ konaného dňa 20.09.2012 
 
Uznesenie č. 364/2012 – Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 365/2012 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 366/2012 - Schválenie návrhovej komisie - Splnené 
 
Uznesenie č. 367/2012 - Riešenie technickej situácie tepelného hospodárstva Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce (návrh na zmenu rozpočtu, 
schválenie čerpania finančných prostriedkov)  - Splnené 
  
Uznesenie č. 368/2012 - Potvrdenie uznesenia č. 363/2012 zo 17. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých  Moravciach konaného dňa 24.08.2012- Splnené 
 
Uznesenie č. 369/2012 - Novelizácia č. 3 VZN č.1/2010 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 - Splnené 
 
Uznesenie č. 370/2012 - Novelizácia č. 4  VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre 
základné školy v meste Zlaté Moravce pre obce Hosťovce a Čierne Kľačany - Splnené 
 
Uznesenie č. 371/2012 - Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2012 - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 372/2012 - Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 373/2012 - Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
za I. polrok 2012- Splnené 
 
Uznesenie č. 374/2012 - Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 
2011- Splnené 
 
Uznesenie č. 375/2012 - Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 
6/2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 376/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestského 
strediska kultúry a športu, p. o. - Splnené 
 
Uznesenie č. 377/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o. 
na rok 2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 378/2012 - Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu, p. o. na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 379/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p.o. - Splnené 
 
Uznesenie č. 380/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, 
DrSc., p.o. na rok 2012 - Splnené 
 



Uznesenie č. 381/2012 - Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc., p. o. 
na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 382/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 Službytu, 
m. p. - Splnené 
 
Uznesenie č. 383/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Službytu, m. p. na rok 2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 384/2012 - Návrh opatrení m. p. Službyt na odstránenie nedostatkov v zmysle 
správy audítora za r. 2011 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 385/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 
Technických služieb mesta, m. p.  - Splnené 
 
Uznesenie č. 386/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m. p. na rok 
2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 387/2012 - Návrh opatrení Technických služieb mesta, m. p.  na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 388/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení za I. polrok 2012 
Záhradníckych služieb mesta, m. p. - Splnené 
 
Uznesenie č. 389/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m. p. na rok 
2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 390/2012 - Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta, m. p.  na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za r. 2011 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 391/2012 - Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Mojmírova za I. polrok 2012 
- Splnené 
 
Uznesenie č. 392/2012 - Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Pribinova za I. polrok 2012 - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 393/2012 - Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Robotnícka za I. polrok 
2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 394/2012 - Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za I. polrok 2012 
- Splnené 
 
Uznesenie č. 395/2012 - Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie “Mestské služby mesta 
Zlaté Moravce”  – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 396/2012 - Návrh na zriadenie spoločnosti „Službyt Zlaté Moravce, s. r. o.“ – 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 397/2012 - Návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie 
„Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“ - Nepodpísané 
 



Uznesenie č. 398/2012 - Návrh na vznik rozpočtovej organizácie „Agentúra pre rozvoj 
a investície mesta Zlaté Moravce“ - Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 399/2012 - Návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady a periodickej tlače 
„Zlatomoravecké noviny“- Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 400/2012 - Odporúčanie MsZ v Zlatých Moravciach primátorovi mesta Petrovi 
Lednárovi predkladať informatívnu správu o činnosti primátora -  Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 401/2012 - Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre Spojenú školu, Janka Krála 39, Zlaté 
Moravce – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 402/2012 - Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 4/2012 územného plánu 
Mesta Zlaté Moravce – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 403/2012 - Návrh na zmenu územného plánu v zmysle doplnku č.4 - 
Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 404/2012 - Zrušenie uznesenia č. 331/2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 405/2012 - Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce – havarijný 
stav  – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 406/2012 - Návrh na  schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  prevodu   pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté 
Moravce  /na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach  za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky 
(LV č. 2038)  -   za Mestskou poliklinikou/ 

 pre  Helenu Podhányiovú,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 407/2012 - Návrh  na schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m²,  ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté 
Moravce  /na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach  za pozemkami v podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 
141,142,143,144)  - za Mestskou poliklinikou/ 
 pre  Ing. Richarda Molnára, (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, (4/8)  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona  č.  138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 408/2012 - Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
„E“, č. parcely 5001/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 235 m²)  o výmere cca 
107,20 m²,  ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Dobšinského  v  Zlatých 
Moravciach, pre 
 JUDr. Igor Ďuráček,  (1/2)  a  Róbert  Ďuráček, (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 – Priebežne sa plní 



 
Uznesenie č. 409/2012 - Návrh  na schválenie  prevodu  nehnuteľného  majetku mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 4724/48 
(druh pozemku:  ostatné plochy; celková výmera: 2 215 m²) o  výmere 29 m², ktorý  sa 
nachádza  v k. ú. Zlaté Moravce na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  a po odčlenení 
GP  č. 73/2012  zo dňa 07.08.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom Švecom  -  
Geodetická odborná kancelária, Dlhovského  92, 951 93 Topoľčianky,  IČO:  35 102 071/ 
bude  predstavovať   parcelu KN registra „C“,  č. parcely  4724/78 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 29 m²  
 pre  Pavla Povodu a Máriu Povodovú,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 410/2012 - Návrh  na  schválenie  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté 
Moravce na základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,  -  časť pozemku parcely KN registra 
„C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 
362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 
(druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa nachádzajú v 
 k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení GP č. 221 – 
56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným 
geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 
401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  
469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 411/2012 - Návrh na schválenie  prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) a (LV č. 3453) →  prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh 
pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. 
Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  k skleníkom  
Záhradníckych služieb/  a prevodu časti pozemku  parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  
464/1 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²) o výmere 46 m²,  ktoré  po 
zapísaní  GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Uhlíkom /vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., 
prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, 
overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  
KN registra „C“,  č. parcely  464/3 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere  224 m² pre  
Vojtecha Fintora, a manželku Janu Fintorovú,  



z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 412/2012 - Návrh    na  schválenie   zámeru    prevodu   nehnuteľného  majetku 
mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)   -   spôsobu prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra 
„C“,  č. parcely 1672 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²)  
o výmere  cca 62 m² /podľa priloženého náčrtu/, ktorý    sa  nachádza   v    k. ú. Zlaté 
Moravce  na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach,   pre 
 Ladislav  Blakčori, a Xénia Blakčori, (1/3), Sofia  Blakčoriová, (1/3), Bali  Blakčori,  

(1/3)z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov – Priebežne sa plní 

 
Uznesenie č. 413/2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve  - STARS, s.r.o. 
(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa)  - Splnené 
 
Uznesenie č. 414/2012 - Informácia o  uskutočnených kontrolách HK za 1.polrok 2012 
a kontrole           hospodárenia m.p. Technické služby za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 415/2012 - Žiadosť  o  zakúpenie plynofikovanej rolby na úpravu ľadovej plochy 
– Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 416/2012 - Schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce -  č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: 
SPP – distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode 
a prejazde zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení (investor: Slovenská sporiteľňa, a.s.) – Priebežne sa plní 
 
Uznesenia č. 417/2012 - Schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce -  č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu – oprávneného: 
SPP – distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode 
a prejazde zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení (investor: Zuzana   Gábrišová) – Priebežne sa plní 
  
Spolu prijatých 54 uznesení 
Splnené – 30 
Priebežne sa plní – 19  
Nepodpísané - 5 


