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Kontrola plnenie uznesení z 22. MZ konaného dňa 28.02.2013 
 
 

Uznesenie č. 490/2013 - Určenie zapisovateľky – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 491/2013 – Určenie overovateľov zápisnice – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 492/2013 – Schválenie návrhovej komisie – SPLNENÉ  
 
Uznesenie č. 493/2013 – Schválenie programu zasadnutia  – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 494/2013 – Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane 
programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014 a 2015 – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 495/2013 – Návrh na zmenu účelu použitia schváleného úveru – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 496/2013 – Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  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. 497/2013 – Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 
4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby – 
SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 498/2013 – Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT  
Zlaté Moravce – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 499/2013 – Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce – 
SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 500/2013 – Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: 
Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 501/2013 – Návrh    na  schválenie   prevodu nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  schválenie  prevodu  časti  pozemku parcely 
KN registra „C“, č. parcely  887/2 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková 
výmera:  25 709  m²) ,  ktorá  bude  po  odčlenení    GP  č. 114/2012  zo dňa 19.11.2012   
/vyhotoveným  geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 
951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa  20.11.2012  Ing. Marekom Illéšom pod 
č. 583/2012/  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 887/40 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o   výmere  77 m²  a  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 
887/41 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  465  m² /spolu 542 m²/,   
ktoré      sa  nachádzajú   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 – SPLNENÉ 



 
Uznesenie č. 502/2013 – Návrh   na  zrušenie  uznesenia  č. 474/2012  z   21. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012 – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 503/2013 – 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   o výmere   
9 m2   a  diel č. 5   odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1 
o výmere   19  m2, ktoré budú   po  zapísaní    GP  č. 129/2012  zo dňa  21.11.2012, ďalej len 
„GP“ /odčlenené   geometrickým plánom č. 129/2012 zo dňa 21.11.2012, vyhotoveným  
geodetom Martinom Švecom  -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  07.01.2013 Ing. Marekom Illéšom   pod č.  
1/2013/   tvoriť  pozemok  parcely  KN registra „C“,  č. parcely 3128/5 o celkovej výmere   28 
m²;   
▫   diel č. 6  odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  číslo parcely  3-5001/1   
o výmere   19  m2 ,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  tvoriť pozemok  parcely  KN registra 
„C“,  č. parcely 3128/4  o  celkovej výmere  19 m²; 
a  (LV č.  3453) : 
▫   diel č. 1 odčlenený z  pozemku  parcely  KN registra „C“,  číslo parcely 3164/2   o výmere   
45 m2,  ktorý  bude  po  zapísaní  „GP“  súčasťou pozemku   parcely  KN registra „C“,  č. 
parcely 3164/83 ,  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 – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 504/2013 – Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – schválenie zámeru  prevodu   časti  pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 
m²), ktorá sa nachádza pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná na 
LV/  a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve 
žiadateľa o výmere cca 82 m2 /viď. priložený grafický náčrt/,  ktorý sa nachádza v  k. ú. Zlaté 
Moravce v lokalite Nábrežie za majerom  v  Zlatých Moravciach,   pre 
 Ľudovíta Jánošova,  (1/1)   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 505/2013 – Návrh   na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
„C“, č. parcely 1459/7 (druh pozemku:     záhrada;    celková výmera:  124 m²)  o výmere   49 
m² /odčlenenej   geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným  
geodetom Martinom Švecom   -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa  20.12.2012  Ing. Erikou Drienovskou  pod č.  
660/2012/,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých 
Moravciach, pre 
 Mgr. Branislava  Grambličku,  (1/1)   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 



Uznesenie č. 506/2013 – Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –   schválenie spôsobu   prevodu   častí  
pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  5574 (druh pozemku:  orná pôda; celková 
výmera:  11 229 m²), ktoré sa nachádzajú pod  stavbami vo vlastníctve  žiadateľa /BAUPARK 
s.r.o./, alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 o výmere cca 
165 m2 vrátane priľahlej časti pozemku, ktorá  sa nachádza pod chodníkom vedúcim 
k uvedenej  stavbe o výmere cca 236 m2,  pod stavbou súpisné číslo  2297 o výmere cca 140 
m2,  pod   stavbou  súpisné číslo  3542 o výmere cca 444 m2  a časť priľahlej plochy 
k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3 206 m2  - spolu o výmere  4 191 m2,   
ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  (bývalý areál Školského majetku)   pre  obchodnú 
spoločnosť  BAUPARK s.r.o., sídlo:   Šoltésovej   51, 953  01  Zlaté Moravce, IČO: 
43 849 491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro zastúpenú Ing. 
Stanislavom Repom    na    základe   splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   
v  znení neskorších predpisov. - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 507/2013 – Návrh  na  schválenie  zámeru  prevodu nehnuteľného  majetku 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra 
„C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  4 730 m²)  o výmere  
cca 141 m², ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Ul. Bernolákovej   v  
Zlatých Moravciach do bezpodielového  spoluvlastníctva manželov 
 MUDr.  Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová,  z  dôvodu hodného osobitného  

zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 
neskorších predpisov  - PRIBEŽNE SA PLNÍ 

 
Uznesenie č. 508/2013 – Návrh  na   schválenie    prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce /LV č. 3453/ -   schválenie  prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m², 
ktoré sa nachádzajú v budove SOV  - súpisné číslo  1572  (iná budova) na  pozemku  parcely 
KN registra „C“, č. parcely  2490/2  o   výmere  849  m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   
Moravce,  obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v   tzv. KOCKE)  na Ul. 
Duklianskej v Zlatých Moravciach  
pre   TERRA BONA ,    občianske    združenie,   Brezová   12,  953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou 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. 509/2013 – Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu 
Mesta Zlaté Moravce  - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 510/2013 – Informácia o zmene Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu – 
SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 511/2013 – Informácia o zmene  zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej 
školskej rady Mesta  Zlaté  Moravce – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 512/2013 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením 
č. 18/2012 – SPLNENÉ 
 



Uznesenie č. 513/2013 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením 
č. 19/2012  – SPLNENÉ 
 
Uznesenie č. 514/2013 – Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 515/2013 – Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce - PRIBEŽNE SA 
PLNÍ 
 
Uznesenie č. 516/2013 – Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, 
ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  
mesta Zlaté Moravce - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 517/2013 – Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 
o používaní zábavnej pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce - PRIBEŽNE SA PLNÍ 
 
Uznesenie č. 518/2013 – Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 
o  obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   - 
PRIBEŽNE SA PLNÍ 
  
 
 
 
Spolu prijatých  uznesení - 29 
Splnené – 19 
Priebežne sa plní – 10 
 


