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Kontrola plnenia uznesení z 20. MZ  
 
 
Uznesenie č. 424/2012 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 425/2012 – Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 426/2012 – Schválenie návrhovej komisie   - Splnené 
 
Uznesenie č. 427/2012 – Schválenie programu zasadnutia   - Splnené 
 
Uznesenie č. 428/2012 – Návrh na prevzatie kontokorentného úveru –Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 429/2012 – Realizácia investičnej výstavby  pre účel nájomných bytov „OS 
Štvorlístok“ a súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavbu 
nájomných bytov v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších  predpisov Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 430/2012 – Návrh na 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 - oprava 
 
Uznesenie č. 431/2012 – Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 
Mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 432/2012 – Návrh   na   schválenie    VZN č. 6/2012  o dani z nehnuteľností - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 433/2012 – Návrh   na   schválenie    dodatku   č. 1 k   VZN č. 10/2011  
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 434/2012 – Návrh   na   schválenie    VZN č. 7/2012  o poplatku  za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 435/2012 – Schválenie  Dodatku   č. 2  k   VZN č. 6/2011   -   Zásady 
hospodárenia  s   majetkom mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 436/2012 – Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 
a 8/2012 schválených primátorom mesta  - Splnené 
 
Uznesenie č. 437/2012 – Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 438/2012 – Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 
10/2012  - Splnené 
 
Uznesenie č. 439/2012 – Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 
11/2012  - Splnené 
 



Uznesenie č. 440/2012 – Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 441/2012 – Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe 
Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 - Splnené 
 
Uznesenie č. 442/2012 – Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 
2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 443/2012 – Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej 
organizácie Službyt  so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - Splnené 
 
Uznesenie č. 444/2012 – Odňatie majetku mesta zo správy  príspevkovej organizácie 
SLUŽBYT Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 445/2012 – Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  
Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 446/2012 – Návrh  na  schválenie   prevodu   nehnuteľného  majetku mesta 
Zlaté Moravce  (LV č. 3453)   -   prevodu  časti  pozemku  parcely KN registra „C“,  č. 
parcely 1672 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 727 m²), ktorá  
sa  nachádza   v    k. ú. Zlaté Moravce  /na Ul. Janka Kráľa v  Zlatých Moravciach/  a   po  
odčlenení    GP č. 85/2012 zo dňa 27.09.2012 /vyhotoveným geodetom  Martinom Holým,  
Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683, overeným dňa  05.10.2012 pod č. 
523/2012  Ing. Petrom Čúzym/  bude  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  
1672/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o   výmere   64 m²,   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 - Splnené 
 
Uznesenie č. 447/2012 – Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)   -   spôsobu prevodu  
 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5702/2 (druh pozemku:  ostatné 

plochy;  celková výmera parcely je 1428 m2)  o výmere cca 10 m2 
 časti  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  5001/1 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je 235 m2)  o výmere cca  37 m2 
a  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce 
(LV č.  3453) - spôsobu prevodu  
 časti  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely  3164/2 (druh pozemku:  orná 

pôda;  celková výmera parcely je  4 529 m2)  o výmere cca 45 m2 
/uvedené pozemky sa nachádzajú na Potočnej ulici/ ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    
Moravce   do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 
 Michal   Frajka, a  manželka  Mária  Frajková 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. 448/2012 – Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
„C“, č. parcely  887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  



25 709  m²)  o výmere   cca  549 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   
Ul.  Továrenskej   v  Zlatých Moravciach, pre 
 Adriana Filová  (1/2)  a 
 Radoslav  Tokár (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. 449/2012 – 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:  
-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4883/2,   druh    pozemku: orná 
pôda   
     o výmere  2 443   m² zapísaný na LV č. 5417  
-    časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4827  (druh pozemku: orná 
pôda;  
     celková výmera 2 985 m²)   o výmere  1 463 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté  
     Moravce    je 49/100/  zapísaný na LV č.  6875 
-     časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  4852  (druh pozemku: orná 
pôda;  
     celková výmera 2 622 m²)   o výmere  26 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté Moravce     
      je  1/100/  zapísaný na LV č.  6899 
-     pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4683,   druh    pozemku: trvalé 
trávne  
      porasty  o výmere  10 053  m² zapísaný na LV č. 5417  
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4684,   druh    pozemku: trvalé trávne  
      porasty  o výmere  1 264  m² zapísaný na LV č. 5417  
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo parcely 4685,   druh    pozemku:  orná pôda   
     o výmere  15 817  m² zapísaný na LV č. 5417  
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5302,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere 3 434  m² zapísaný na LV č. 3453 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5303,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere 6 883  m² zapísaný na LV č. 3453 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5304,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere 2 809  m² zapísaný na LV č. 3453 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5305,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere 1 225  m² zapísaný na LV č.  6996 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5306,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere 2 974  m² zapísaný na LV č.  6996 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5307,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere  3 437  m² zapísaný na LV č.  6996 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5308,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere  2 310  m² zapísaný na LV č.  3453 
- pozemok   parcely  KN registra „E“, číslo  parcely 5309,  druh pozemku: orná pôda     
     o výmere  2 616  m² zapísaný na LV č.  3453 
-  časť pozemku   parcely  KN registra „E“, číslo parcely  5311/1  (druh pozemku: orná  



     pôda;  celková výmera  3 373 m²)   o výmere  2 530 m²  /spoluvlastnícky podiel mesta  
     Zlaté  Moravce    je  3/4/  zapísaný na LV č.  6998 
Spolu 59 284 m² /evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m² a trvalé 
trávne porasty: 11 317 m² /= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 
a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré  sa nachádzajú v  k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo 
využívané na  poľnohospodárske účely:  
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 111,   druh    pozemku  trvalé trávne   
     porasty (TTP) o výmere  6045   m² zapísaný na LV č. 1361 
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  112  druh pozemku: TTP;  
     o výmere  12288 m²    zapísaný na LV č.  1361 
- pozemok  parcelu  KN registra „E“, číslo parcely  318 druh pozemku  TTP;  
     o výmere  585 m²  zapísaný na LV č.  1361 
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 321,   druh    pozemku TTP; 
     o výmere  84  m² zapísaný na LV č. 1361  
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 436,   druh    pozemku orná pôda     
     o výmere  4592  m² zapísaný na LV č. 1361 
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 437,   druh    pozemku orná pôda     
     o výmere  5989  m² zapísaný na LV č. 1361 
- pozemok   parcelu  KN registra „E“, číslo parcely 438,   druh    pozemku orná pôda     
     o výmere  10710  m² zapísaný na LV č. 1361 
Spolu 40 293 m² /evidovanú podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m² a trvalé 
trávne porasty: 19 002 m²/ = 4,0293 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu 
Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce  99 577 m2 = 9,9577 ha. 

pre  AGROK, spol.  s r.o.,   v zastúpení   konateľmi spoločnosti  Emilom Bodorom a Attilom 
Dobaiom, sídlo:  Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 698 357,    Zápis v OR OS  
Nitra,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 19712/N   z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   
predpisov - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 450/2012 – Návrh  na schválenie   zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, a.s. - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 451/2012 – Návrh   na  schválenie  spôsobu nakladania s nehnuteľným 
majetkom  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce   v zmysle  Čl. 10 ods. 7  a Čl. 15 ods. 1.  
písm. i)   VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce  účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku č. 1 účinného od 02.12.2011 – návrh   
na schválenie prebytočného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce : 
stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely KN 
registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísaná     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453 / budova – bývalý sklad 
ovocia a zeleniny,  ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach /pozemok 
parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  zapísaný    v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453  /pozemok sa nachádza pod 
budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach/ 



pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 334  m² (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  zapísaný   v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  
Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce v  LV č. 3453  /pozemok sa 
nachádza pred budovou,  vedľa  budovy a za budovou  bývalého skladu ovocia a zeleniny  na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach/ 
a   schválenie  spôsobu   prevodu uvedeného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  na základe  obchodnej verejnej súťaže  v  zmysle § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Priebežne sa plní 

 
Uznesenie č. 452/2012 – Návrh    na     schválenie    spôsobu  nakladania s nehnuteľným 
majetkom  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce /OBJEKT   AUTOSERVIS,    Ul. Viničná,    
Zlaté   Moravce/ - 
budova  súp. č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na  pozemku  parcely KN 
registra „C“ , č. parcely  2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3282 /dielne/ na  
pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 
3283 /vypaľovacia pec/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/4 + uvedený 
pozemok,  budova súp. č. 3284 /kotolňa združených prevádzok/ na  pozemku  parcely KN 
registra „C“, č. parcely  2606/5 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3285 /sklad/ na  pozemku  
parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/6 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3286  
/sklady/ na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  2606/8 + uvedený pozemok  a 
pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 
2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15 zapísané   v    KN    SR,  správa 
katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, 
LV č. 3453 - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 453/2012 – Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  - 
Splnené 
 
 
 
 
 
Spolu prijatých  uznesení - 30 
Splnené – 22 
Priebežne sa plní – 7 
Na opravu - 1 
 
 


