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Kontrola plnenie uznesení z 24. MZ 
 
 
Uznesenie č. 561/2013 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 562/2013 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 563/2013 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 564/2013 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 565/2013 - Návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením 
a priebehom osláv 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 566/2013 - Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 567/2013 - Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 568/2013 - Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 569/2013 - Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 570/2013 - Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy 
v Zlatých Moravciach za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 571/2013 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 572/2013 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 573/2013 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 574/2013 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 575/2013 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 - Splnené 
 
Uznesenie č. 576/2013 - Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 
2012 - Splnené 
 

  



Uznesenie č. 577/2013 - Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre 
príspevkovú organizáciu MSKaŠ, p.o. - Splnené 

 
Uznesenie č. 578/2013 - Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby, p.o.- Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 579/2013 - Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 6/2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 580/2013 - Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
7/2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 581/2013 - Návrh na financovanie  rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 582/2013 - Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za 
kompenzáciu nákladov vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení – 
Priebežne sa plní 

 
Uznesenie č. 583/2013 - Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, 
Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 584/2013 - Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s 
majetkom mesta  - Splnené 
 
Uznesenie č. 585/2013 - VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 586/2013 - VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 587/2013 - VZN mesta Zlaté Moravce č.5/2013 o zákaze  podávania a požívania 
alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 588/2013 - Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty 
verejných priestranstiev  na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 589/2013 - Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na 
zabezpečenie schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 590/2013 - Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré 
sú súčasťou verejnej zelene v meste Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 591/2013 - Schválenie Dodatku č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú 
zásady prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 592/2013 -  Voľba prísediaceho pre Okresný súd Nitra - Splnené 
 



Uznesenie č. 593/2013 - Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 
2012 a návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 594/2013 - Návrh   na  schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce  /povinný z vecného bremena  -  LV č. 1361/ -  na  pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 
m²) , ktorá sa nachádza v  k. ú. Hoňovce  pre tretiu osobu  –   oprávneného:  SPP – distribúcia, 
a.s.,  spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a v práve  prechodu a prejazdu 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor:  ViOn, a.s.) - Splnené 
 
Uznesenie č. 595/2013 - Návrh  na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1916/8 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  685  m²)  
o výmere   cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  
Hrdinov  v  Zlatých Moravciach  
 pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   
Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:    44 232 250,    
Registrácia  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.:    22893/N 
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. 596/2013 - Návrh  na   schválenie    prenájmu nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce /LV č. 3453/   - nebytových priestorov o výmere  197,00 m²,   ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 v Zlatých 
Moravciach – stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum)  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  pre   Spojenú školu  zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou 
Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  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. 597/2013 - Návrh na schválenie  prevodu   nehnuteľného majetku vo  
vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce  (LV  č. 5417) – pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Zlaté Moravce /v lokalite Nábrežie za Majerom  v   Zlatých   Moravciach/, na   ktorých    sa   
nachádzajú   budovy    garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov: 

 pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/48  o výmere 20 m² (druh   
pozemku:   zastavané  plochy a nádvoria)  pre Ing.  Jána Pangela a manželku  Ing. Jitku 
Pangelovú 

 pozemok    parcely  KN registra  „C“,  č.  parcely  2457/40    o    výmere  20 m² (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre  Slavoslava  Kincela a manželku  Annu   
Kinclovú  

 pozemok    parcely    KN    registra   „C“,  č.  parcely  1960/51  o výmere 20 m² (druh  
pozemku:   zastavané   plochy   a   nádvoria)   pre   Jána   Kutiša  a  manželku  Evu      
Kutišovú 

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/44    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre   Ľudovíta  Lehockého  a manželku  Alžbetu  
Lehockú 



 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/49    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Petra Kováča  a manželku  Ing.  Marcelu  
Kováčovú 

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/43    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Petra Kaplána  a manželku  Janku Kaplánovú 

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/42    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Annu  Sojákovú 

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/41    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Pavla    Sládeka   a  manželku Evu Sládekovú  

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/38    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Antona Valachoviča  a   manželku Ľudmilu  
Valachovičovú  

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/50    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Mariána Danišovského  a   manželku Helenu  
Danišovskú   

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/39    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Mikuláša Konečného  a   manželku Želmíru 
Konečnú   

 pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/52    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Ing.  Ján  Michalíka a manželku  Máriu   
Michalíkovú - Splnené 
 
Uznesenie č. 598/2013 - Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   
prevodu  majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavba na 
Ul. Sládkovičovej   v   Zlatých Moravciach /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), pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  
1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely 
KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 334  m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)/ a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka elektriny, prípojka vody, kanalizačná 
prípojka, spevnené plochy asfaltové v časti dvora,  spevnené plochy asfaltové na betóne, 
oporné múry betónové vytv. rampu), drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 1825/1, 
stavba skladu náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele 
pozemku, plot odd. pozemok z dvoch bočných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 
1825/1 ďalej len „Pozemky a stavba  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach“   v  
zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších 
predpisov. - Splnené 
 
Uznesenie č. 599/2013 - Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   
prevodu  majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta   Zlaté Moravce v podiele 
56615/100000-in  (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce  v podiele  56 615/100 000 ; COOP 
Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,  949 01 Nitra – podiel 43 385/100 000) – pozemok 
a stavbu v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely  v budove „Centrum ŽITAVA“ 
na Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov -   návrh súťažných 
podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj  
časti nehnuteľnosti v podielovom  spoluvlastníctve   mesta Zlaté Moravce  - podiel  
56615/100000-in  (LV č. 4537)“. - Splnené 
 



Uznesenie č. 600/2013 - 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  zo dňa 08.11.2012  a  č.  551/2013 zo dňa 25.04.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 601/2013 - 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 - Splnené 
 
Uznesenie č. 602/2013 - Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – 
správa - Splnené 
 
Uznesenie č. 603/2013 - Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste 
Zlaté Moravce ako „Srbská“/ulica/ - Splnené 
 
Prijatých: 43 
Splnené: 39 
Priebežne sa plní: 3  
Nepodpísané: 1 


	Uznesenie č. 577/2013 - Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu MSKaŠ, p.o. - Splnené
	Uznesenie č. 582/2013 - Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení – Priebežne sa plní

