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Kontrola plnenie uznesení zo 16. Mestského zastupiteľstva  
konaného dňa 28.06.2012 

 
 
Uznesenie č. 320/2012 - Schválenie návrhovej komisie - Splnené 
 
Uznesenie č. 321/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. 
a Technickým službám mesta m.p. - Splnené 
 
Uznesenie č. 322/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestské kultúrne stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011 - Splnené  
 
Uznesenie č. 323/2012 - Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 324/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 325/2012 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 326/2012 -  Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Službyt za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 327/2012 - Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 328/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 329/2012 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 330/2012 - Návrh na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov  - 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 331/2012 - Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za 
kompenzáciu nákladov vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení - 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 332/2012 - Informácia o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich 
riešenia a vymáhania - Splnené 
 
Uznesenie č. 333/2012 - Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových 
príjmov mesta Zlaté Moravce  - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 334/2012 - Informatívna  správa   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  
vlastníctve mesta Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo 
nevyužívaný majetok a majetok, pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy 
z prenájmu  a následnom  návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom - Splnené 
 



Uznesenie č. 335/2012 - Návrh dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011, 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby - Splnené 
 
Uznesenie č. 336/2012 - Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v 
prípade realizácie nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov 
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci informovania 
mládeže. 
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 337/2012 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolu financovanie 
projektu ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce z rozpočtu mesta - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 338/2012 - Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske 
združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 339/2012 - Návrh na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  
bytu, ktorý sa nachádza  na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, vchod 
č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel      priestoru      na     spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu   86647/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    
pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,  druh   pozemku:   zastavané   
plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,    na     ktorom  je   bytový dom 
postavený,  v  podiele  86647/3740077 k   celku   pozemku (na   pozemku   parcelné číslo     
3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  
Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   výmera    pripadajúca  
k spoluvlastníckemu podielu  23,40 m²) 
 pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 340/2012 - Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - spôsobu 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   v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v 
Zlatých Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) 
 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. 341/2012 - Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - spôsobu 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   v   lokalite za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov 
(LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 141,142,143,144)  na Štúrovej 
ulici  v Zlatých Moravciach /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. 342/2012 - Návrh na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) -  prevodu  častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa 
nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  a po 
odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná 
kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, 
overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať 
nasledovné parcely – parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  100 m² a parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu a manželku  Františku Štrbovú /do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov/   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - Splnené 
 
Uznesenie č. 343/2012 - Návrh   na schválenie  zámeru  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  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  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)  o   výmere približne 300 m², ktorý  sa 
nachádza  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 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 približne  202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 m², 
ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach - 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 344/2012 - Návrh na schválenie zámeru prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) – spôsobu 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/  
 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. 345/2012 - Návrh na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) –  spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  
4724/48  (druh pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   
ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach 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. 346/2012 - Návrh na zrušenie  uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č.  
187/2011  z  10.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  
10.11.2011 
/Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)   -   schválenie   
prenájmu  častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera  3 292 m² - pozemok, ktorý sa nachádza za bytovým 
domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáže /bez 
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov./ - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 347/2012 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  
Zlaté  Moravce (LV č. 3453) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
1100/186  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria  o   výmere  20 m²,  ktorý sa 
nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce  na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach   /vedľa  
BYTOVÉHO    DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže so súpisným 
číslom 3533  vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 5250)  pre Ivetu Svetlanskú 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     neoddeliteľný    celok   so   stavbou - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 348/2012 - Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3653) -   schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa 
nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská 
Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. - Splnené 
 
Uznesenie č. 349/2012 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  
Zlaté  Moravce (LV č. 5417 ) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
2457/33  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  
v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže    so    súpisným    číslom    2850     vo     vlastníctve    žiadateľov  
(LV č. 5313)  pre Ing. Ľubomíra Candráka a manželku Evu Candrákovú  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     neoddeliteľný    celok   so   stavbou - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 350/2012 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  
Zlaté  Moravce (LV č. 5417 ) →  schválenie prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ 
,  č. parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  
ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   



ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2848   vo   vlastníctve  
žiadateľky (LV č. 7771)  pre Evu Juríkovú  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     neoddeliteľný    celok   so   stavbou - Splnené 
 
Uznesenie č. 351/2012 - Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 352/2012 - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 353/2012 - Návrh Dodatku k Zmluve o budúcej  zmluve o zriadení vecných 
bremien  - ZSE Distribúcia, a.s. (IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) - Splnené 
 
Uznesenie č. 354/2012 - Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  - ENERGOSTROJ 
Mochovce, s.r.o. (prístavba CVČ) - Splnené 
 
Uznesenie č. 355/2012 - Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. 
MsP/58/2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 356/2012 - Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: 
Obytný súbor na Ďateliniskách  - Splnené 
 
Uznesenie č. 357/2012 - Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 
1688, orientačné číslo 6,8,10  - Splnené 
 
Uznesenie č. 358/2012 - Návrh na doplnenie členov výboru mestskej časti 4  - Splnené 
 
Uznesenie č. 359/2012 - Rekonštrukcia kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova - Splnené 
 
Prijatých uznesení - 40 
Splnené - 28 
Pribežne sa plní – 12 
Nepodpísané -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola plnenie uznesení zo 17. Mestského zastupiteľstva  
konaného dňa 28.06.2012 

 
Uznesenie č. 360/2012 - Určenie zapisovateľky - splnené 
 



Uznesenie č. 361/2012 - Určenie overovateľov zápisnice - splnené 
  
Uznesenie č. 362/2012 - Schválenie návrhovej komisie - splnené   
 
Uznesenie č. 363/2012 - Zmena rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach – nepodpísané 
 
Prijatých uznesení - 4 
Splnené - 3 
Pribežne sa plní – 0 
Nepodpísané - 1 
 


