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Kontrola plnenie uznesení z 23. MZ konaného dňa 25.04.2013 
 
 
 
Uznesenie č. 519/2013 - Určenie zapisovateľky – Splnené 
 
Uznesenie č. 520/2013 - Určenie overovateľov zápisnice – Splnené 
 
Uznesenie č. 521/2013 - Schválenie návrhovej komisie – Splnené 
 
Uznesenie č. 522/2013 - Schválenie programu zasadnutia  – Splnené 
 
Uznesenie č. 523/2013 - Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce 
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 524/2013 - Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. 
Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 525/2013 - Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 526/2013 - Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 
2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 527/2013 - Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 
2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 528/2013 - Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 529/2013- Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 530/2013- Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 531/2013 - Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na 
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 – Splnené 
 
Uznesenie č. 532/2013 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou  – Splnené 
 
Uznesenie č. 533/2013 - Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície – Splnené 
 
Uznesenie č. 534/2013 - Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce – Splnené 
 



Uznesenie č. 535/2013 - Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území  mesta Zlaté Moravce 
– Splnené 
 
Uznesenie č. 536/2013 - Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v  meste Zlaté Moravce – Splnené 
 
Uznesenie č. 537/2013 - Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení 
požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce   – Splnené 
 
Uznesenie č. 538/2013 - Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013  o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – Splnené 
 
Uznesenie č. 539/2013 - Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp – Splnené 
 
Uznesenie č. 540/2013 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, konaného dňa 15. decembra 2005 – Splnené 
   
Uznesenie č. 541/2013 - Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 2/2013 – Splnené 
 
Uznesenie č. 542/2013 - Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 3/2013  – Splnené 
 
Uznesenie č. 543/2013 - Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 4/2013 – Splnené 
 
Uznesenie č. 544/2013 - Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania 
a splaškovej kanalizácie v ZŠ Mojmírova – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 545/2013 - Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva a zásadám odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov 
komisií, členov a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach – Splnené 
 
Uznesenie č. 546/2013 - Návrh    na     schválenie     prevodu    nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce   (LV č.   3453)   -   schválenie  prevodu  časti  pozemku 
parcely KN registra „C“, č. parcely 1459/7  o výmere   49 m² , ktorý  sa   nachádza    v    k. ú.    
Zlaté    Moravce    na   Ul.  1. mája  v  Zlatých Moravciach  pre  Mgr.    Branislava  
Grambličku,     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. 547/2013 - Návrh   na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  schválenie   prevodu   častí  pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely 2322/1 (druh pozemku:  orná pôda; celková výmera: 7 328 
m²) o výmere 19 m²  a  62  m²  (spolu 81 m²),  ktoré budú po  odčlenení    GP  č. 221-154/03  
zo dňa  12.10.2004  predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely 2457/10 -  jedná sa o 
pozemok pod  budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa  a  parcelu  KN registra „C“,  č. 
parcely 2457/11 - uvedený pozemok je priľahlý k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve 



žiadateľa,   ktoré  sa nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce  v lokalite Nábrežie za Majerom  pre 
Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce  (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. – Splnené 
 
Uznesenie č. 548/2013 - Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  : 
diel č. 1  o výmere  154 m2,   diel č. 2  o výmere  3 m2   a   diel   č.  4 o výmere  1 m2  /spolu 
o výmere 158 m2/ odčlenené   GP  č. 221-023/2013  zo   dňa  20.03.2013   z  pozemku  
parcely  KN registra „C“, č. parcely 233/1 (druh pozemku:     záhrady;    celková výmera:  
4 730 m²),  ktoré    sa     nachádzajú    v    k. ú.    Zlaté    Moravce  /na  Bernolákovej ulici 
v Zlatých Moravciach/  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  MUDr.  Štefana  
Valkoviča   a  MUDr. Ľudmily Valkovičovej,  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. 549/2013 - Návrh   na  schválenie  prevodu nehnuteľného  majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  : 
▫   diel č. 1   o výmere   445 m2  /pod   stavbou  súpisné číslo  3542/ ,  diel č. 2 o výmere   165 
m2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/  ,  diel č. 3 o výmere  236 m2 ,   diel č. 4 o výmere  140 m2 

 / pod stavbou súpisné číslo  2297/ a   diel č. 5  o  výmere   2 970 m²    /spolu  o výmere  3 956 
m²/ - odčlenené GP  č.  29/2013  zo dňa  20.03.2013  z  pozemku  parcely  KN registra „E“,  
číslo parcely  5574   (druh pozemku: orná pôda; celková výmera  11 229 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 - 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   – Splnené 
 
Uznesenie č. 550/2013 - Návrh na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za 
účelom  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  na základe  schválených uznesení   MsZ  v Zlatých 
Moravciach č. 452/2012  a  č.  472/2012 – Splnené 
 
Uznesenie č. 551/2013 - 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 - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 552/2013 - Návrh  na  schválenie  spôsobu nakladania s  nehnuteľným 
majetkom, v ktorom je mesto Zlaté Moravce  podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /Mesto 
Zlaté Moravce  v podiele  56615/100 000 ; COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54,  949 01 
Nitra – podiel 43 385/100 000)  LV č .   4537 : 
stavba   súpisné  číslo   č.  2087 (iná  stavba) na pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  
1078/2 o výmere  1 419 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  + pozemok  parcely  KN  registra „C“, č. parcely  1078/2 o výmere  1 419 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   
v podiele  56615/100 000  
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. 553/2013 - Návrh  na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného    
Západoslovenskú  distribučnú, a.s.    /obchodné meno do 31.12.2012  - ZSE    Distribúcia, 
a.s./ - Splnené 
 
Uznesenie č. 554/2013 - Návrh  na   schválenie   zmluvy   o  budúcej   kúpnej zmluve 
a o budúcej  zmluve o zriadení  vecného bremena    (lokalita  Zlaté Moravce – Chyzerovce)    
pre   Západoslovenskú   distribučnú, a.s.  –   časť  pozemku parcely KN registra „E“, č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 m²)  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - Splnené 
 
Uznesenie č. 555/2013 - Organizačný poriadok mestskej polície - Splnené 
 
Uznesenie č. 556/2013 - Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 
2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 557/2013 - Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 558/2013 - Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
- Splnené 
 
Uznesenie č. 559/2013 - Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom   ‐ Splnené 
 
Uznesenie č. 560/2013 - Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce 
za rok 2012 ‐ Splnené 
 
 
Prijaté uznesenia: 42 
Splnené uznesenia: 39 
Priebežne sa plní: 3 


