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Kontrola plnenie uznesení z 28. MZ 
 
 
Uznesenie č. 657/2013 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 6582013 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 659/2013 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 660/2013 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 661/2013 – Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: 
„Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na 
Fond sociálneho rozvoja v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013 – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 662/2013 –  Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: 
Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach“, v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na 
Fond sociálneho rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013  – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 663/2013 –  Informácia o 1.zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 664/2013 - Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu 
v Zlatých Moravciach v roku 2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 665/2013 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 20/2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 666/2013 - Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 17/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov - Splnené 
 
Uznesenie č. 667/2013 - Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami 
schválenými primátorom mesta  - Splnené 
 
Uznesenie č. 668/2013 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 21/2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 669/2013 - Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, 
Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 670/2013 - Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, 
Pribinova 1, Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 671/2013 - Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, 
Robotnícka 25, Zlaté Moravce - Splnené 
 



Uznesenie č. 672/2013 -  Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za 
kompenzáciu nákladov vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení – 
Priebežne sa plní 

 
Uznesenie č. 673/2013 - Návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“ 
číslo parcely  1916/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  685  m², 
podľa geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou 
Tibor Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce 
katastrálnym odborom dňa 11. 10. 2013  parcely registra „C“ číslo 1916/12 o výmere 83 m2 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá 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,  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 /pripravená kúpna 
zmluv na na podpis) 
 
Uznesenie č. 674/2013 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1 o 
celkovej výmere 1277 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - podľa Geometrického 
plánu č. 54/2013 vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom  dňa 04. 11. 2013 - pozemku 
novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach vedľa „Výmenníkovej stanice VS3“ pre p. Miroslava Zvířecího v ½-ine a jeho 
matku Máriu Bučkovú v ½-ine  
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 (podpísaná kúpna zmluva 
na návrh na vklad do katastra) 
 
Uznesenie č. 675/2013 - Návrh na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   
nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce  -  stavby súpisné číslo 3537  nefunkčná  
„Výmenníková stanica“ a súvisiacich pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a   
schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže    – Priebežne sa plní (OVS 
vyhlásená) 
 
Uznesenie č. 676/2013 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce –  
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre 
žiadateľov: 
- Matúš Holý pozemok parcelu registra „C“ číslo 2457/55 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 zapísanú 
v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník a Božena Páleníková pozemok parcelu registra „C“ číslo 1960/55 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž 
súpisné číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a pre 
- manželov Lukáš Antal a Mgr. Martina Antalová pozemky parcelu registra „C“ číslo 2457/54 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž 
súpisné číslo 2711 a parcelu registra „C“ číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh pozemku 



zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824  obe 
zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.   – Priebežne sa plní (pripravuje sa kúpna zmluva) 
 
Uznesenie č. 677/2013 - Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu  mesta 
Zlaté Moravce  - Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 678/2013 - Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste 
Zlaté Moravce - Splnené 
 
Uznesenie č. 679/2013 - Návrh na schválenie  Tibora Krchňavého, bytom ul. Nová za člena 
výboru mestskej časti Prílepy - Splnené 
 
Uznesenie č. 680/2013 - Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Dr. 
Imrichovi Chlamtacovi – Priebežne sa plní 
 
 
Prijatých: 24 
Splnené: 15 
Priebežne sa plní: 9 
 
 
 


