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v Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h  
 
 

Kontrola plnenie uznesení z 21. MZ 
 

 
Predkladá: 
Meno:      Mgr. Marek Horvát 
Funkcia:  Odd. Vnútornej správy a služieb občanom 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:      Mgr. Marek Horvát 
Funkcia:  Odd. Vnútornej správy a služieb občanom 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 454/2012 - Určenie zapisovateľky – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 455/2012 – Určenie overovateľov zápisnice – SPLNENÉ 



Uznesenie č. 456/2012 – Schválenie návrhovej komisie – SPLNENÉ  
Uznesenie č. 457/2012 – Schválenie programu zasadnutia  – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 458/2012 – Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 17/2012 – 
SPLNENÉ 
Uznesenie č. 459/2012 – Návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby 
nájomných bytov – PRIEBEŽNE SA PLNÍ 
Uznesenie č. 460/2012 – Návrh  na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠFRB 
– SPLNENÉ 
Uznesenie č. 461/2012 – Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 
– SPLNENÉ 
Uznesenie č. 462/2012 – Návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv 
z fondu rozvoja bývania – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 463/2012 – 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 subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu 
mesta – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 464/2012 – Informácia o stave vymáhania pohľadávok mesta – SPLNENÉ  
Uznesenie č. 465/2012 – Schválenie zverenia majetku mesta do správy Technických služieb 
mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 466/2012 – Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, 
Robotnícka 25, Zlaté Moravce – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 467/2012 – Návrh na schválenie Doplnku č. 1 obsahujúceho časť - Oblasť 
rozvoja bývania do „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce – 
aktualizácia“ – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 468/2012 – Návrh na zrušenie uznesenia č.430/2012 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Zlatých Moravciach zo dňa 08.11.2012 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 469/2012 – 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 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 470/2012 – 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 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 471/2012 – Návrh na  odsúhlasenie „Územného plánu Mesta Zlaté  Moravce - 
Zmeny a doplnky č. 4 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 472/2012 – Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   
prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby v 
súčasnosti využívané   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  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov – PRIEBEŽNE SA PLNÍ 
Uznesenie č. 473/2012 – Návrh na  schválenie   prevodu  nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  -  schválenie  prevodu  časti  pozemku parcely 
KN registra „E“, č. parcely 5001/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 235 m²)  
o výmere 114 m²  →  diel  5 o výmere 39 m², diel  7 o výmere 63 m²,  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 „C“, 
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 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  05.11.2012 Ing. Petrom 



Čúzym   pod č.  560/2012/,  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 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 474/2012 – 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 m2   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 
/ďalej len „GP“/ 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  schválenie    prevodu     nehnuteľného    majetku     vo    vlastníctve    mesta   Zlaté 
Moravce (LV č.  3453)  -   diel 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),  
ktoré sa nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Potočnej ulici v Zlatých Moravciach/  
do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov 
Michala   Frajku,     a  manželky  Márie Frajkovej,    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. 475/2012 – 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)  v  k. ú.  
Zlaté Moravce /lokalita Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach/    o   výmere  19 m²,  na   
ktorom   sa    nachádza   budova    garáže   so  súpisným   číslom  2849  vo   vlastníctve  
žiadateľa (LV č. 7765)  pre Dr. Michala Šebeňu Ed.D., 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. 476/2012 – Návrh  na   schválenie  prenájmu  nehnuteľného majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce  / pozemky parcely KN registra „E“, ktoré  sa  nachádzajú sa  
v k. ú. Zlaté Moravce  a sú dlhodobo využívané na  poľnohospodárske účely/ pre  AGRO   
Hosťovce, s.r.o.  v zastúpení   konateľmi spoločnosti    Eduard  Huňady a   Ing.  Pavel Mozdík 
,  sídlo:  Hosťovce  č. 1, 951 91   Hosťovce,  IČO:   34 106 421,  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. – 
SPLNENÉ 
Uznesenie č. 477/2012 – Návrh  na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   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: 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. – SPLNENÉ   
Uznesenie č. 478/2012 – Návrh na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely 
KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 
15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa nachádza na  Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach 
→ pre   podnikateľa obchodné meno:  Jozef Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto 
podnikania: Štúrova  42, 941 01 Bánov, IČO: 14 424 240, vedeného v Živnostenskom registri 
ObÚ Nové Zámky pod č. 404 - 2998 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný 
stánok s pevným základom/  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. 479/2012 – Návrh  na   schválenie   prenájmu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely 
KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné plochy)   o výmere  11,2 m², 
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.  – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 480/2012 – 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,  953 01   Zlaté   Moravce,  IČO:  
35 105 623, vedeného  v ŽR 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. – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 481/2012 –  Návrh  na   schválenie   prenájmu  nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   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  /pod predajným stánkom 
s pevným základom vo vlastníctve podnikateľa/  
 → pre   podnikateľa  Miroslava  Záchenského   SIMONA, miesto podnikania: Murgašova   
23, 953 01  Zlaté Moravce, IČO:  14 407 477 , 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 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 482/2012 – Návrh   na   schválenie   prenájmu nehnuteľného   majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -  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   942/7, 953 01 Zlaté Moravce /na ktorom 
sa nachádza   predajný stánok s pevným základom  vo vlastníctve nájomcu /  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. 483/2012 - Návrh  na   schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV 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 m2  a časti pozemku – parcela KN registra „C“,  číslo parcely 



3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35 m² pre  Mária Rafaela, 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. 484/2012 - Návrh  na   schválenie  prenájmu nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  
parcely 2536/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  375 m², na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza v katastrálnom 
území mesta Zlaté Moravce na Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a časť parcely KN 
registra „C“, číslo  parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 18  m² - 
pozemok pod jestvujúcimi  dvoma schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo 
vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)  pre  obchodnú spoločnosť: ALTIZ s.r.o., zastúpenú 
konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Pisárom, sídlo: Kalinčiakova 16/980, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 46 711 708, 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  – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 485/2012 - Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV 
č. 5417/ -   schválenie  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. 1. Mája  v Zlatých Moravciach /pri oplotení Veľkého mestského parku/ 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 /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/B  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. 486/2012 - 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  – SPLNENÉ  
Uznesenie č. 487/2012 - Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých 
Moravciach na rok 2013 – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 488/2012 - Informácia o výsledku kontroly NKU – SPLNENÉ 
Uznesenie č. 489/2012 - Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. 
Službyt  – SPLNENÉ 
 
Spolu prijatých  uznesení - 36 
Splnené – 33 
Priebežne sa plní – 3 
 


