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Kontrola plnenie uznesení z 26. MZ 
 
 
Uznesenie č. 611/2013 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 6122013 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 613/2013 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 614/2013 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 615/2013 – VZN mesta Zlaté Moravce č. 9/2013 o vyhradení miest na 
umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov v roku 2013 na území mesta Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 616/2013 - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 
10/2013 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 617/2013 – VZN mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 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. 618/2013 – VZN mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o určení výšky príspevku 
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto       Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 619/2013 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 620/2013 – Návrh na uskutočnenie finančnej kontroly v mestskej nemocnici 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce – Priebežne sa plní 
 
 
Uznesenie č. 621/2013 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 622/2013 – Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 – 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 623/2013 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 624/2013 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 625/2013 – Návrh opatrení Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 - Splnené 
 
 

  



Uznesenie č. 626/2013 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 627/2013 – Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 628/2013 – Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ 
Mojmírova k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 629/2013 – Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ 
Pribinova k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 630/2013 – Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZŠ 
Robotnícka k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 631/2013 – Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základnej 
umeleckej školy k 30.6.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 632/2013 – Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia 
správa programového rozpočtu  k 30.06.2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 633/2013 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 10/2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 634/2013 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 13/2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 635/2013 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 14/2013  - Splnené 

Uznesenie č. 636/2013 – Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na 
poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby - Splnené 

 
Uznesenie č. 637/2013 –  Návrh na  odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté  Moravce - 
Zmeny a doplnky č. 5 - Splnené 
 
Uznesenie č. 638/2013 – Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce – schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí 
budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným číslom 1330 
/Administratívna budova/ postavená na pozemku – parcele registra „C“ číslo 1129/2 zapísanej 
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných 
nebytových priestorov /rozpočítaná chodba a WC/ o výmere 3,80 m2 celkom 22,20 m2 
pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté 
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valentom 
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. 639/2013 –  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce – schválenie prenájmu pozemku o výmere 190 m2 ;  jedná sa o časť parcely registra 
„C“ číslo 233/1 o celkovej výmere 4730 m2 v kultúre záhrady v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej 



v LV č. 3453  pre zriaďovateľa Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť 
ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44927835, zastúpenej konateľom 
Ing. Slavomírom Eliašom  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. 640/2013 – Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
(prístavba CVČ)  pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.  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. 641/2013 – Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce – schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra „C“ číslo 
1462/6 o celkovej výmere 889 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pred prevádzkou 
ARIZONA, zapísaného v LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podľa geometrického 
plánu č. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 sa jedná o 
odpredaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava Grambličku, trvale bytom 
Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikateľ 
pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, miesto podnikania 
Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra, IČO 34956760,  
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. 642/2013 – Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – pozemkov: parcely KN registra „C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a  parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o  
výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté 
Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží vo vlastníctve 
žiadateľa Ján Sládek v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 643/2013 – Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce – časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 podľa priloženej 
situácie, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach 
vedľa „výmenníkovej stanice VS3“ pre p. Miroslava Zvířecího v podiele ½-ina a jeho matky 
Márie Bučkovej v podiele ½-ina ,  
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. 644/2013 – Návrh na potvrdenie uznesenia č.609/2013 z 25. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva  v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 - Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 645/2013 – Návrh na potvrdenie uznesenia č. 610/2013 z 25. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva  v Zlatých Moravciach konaného dňa 05.09.2013 - Nepodpísané 
 
 
Uznesenie č. 646/2013 – Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých 
Moravciach - Splnené 



 
Uznesenie č. 647/2013 – Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského 
úradu - Splnené 
 
Uznesenie č. 648/2013 – Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok - Splnené 
 
Uznesenie č. 649/2013 – Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, 
obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Splnené 
 
Uznesenie č. 650/2013 – Návrh na udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce 
Židovským spoluobčanom  - Splnené 
 
Uznesenie č. 651/2013 – Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. 
PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., Litt. D. - Splnené 
 
Uznesenie č. 652/2013 – Návrh na udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce  - Splnené 
 
Uznesenie č. 653/2013 – Návrh na udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 654/2013 – Návrh na udelenie diplomov  Mesta Zlaté Moravce  - Splnené 
 
Uznesenie č. 655/2013 – Návrh na udelenie ďakovného listu  Mesta Zlaté Moravce  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 656/2013 – Návrh na financovanie výdavkov na rekonštrukciu komínov v 
bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája - Splnené 
 
 
Prijatých: 46 
Splnené: 36 
Priebežne sa plní: 8 
Nepodpísané: 2 
 
 


	Uznesenie č. 636/2013 – Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby - Splnené

