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Kontrola plnenie uznesení z 29. MZ 
 
 
Uznesenie č. 681/2013 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 682/2013 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 683/2013 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 684/2013 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 685/2013 – Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých 
Moravciach na rok 2014 -  Splnené 
 
Uznesenie č. 686/2013 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.  Zlaté Moravce za rok 2012 -  Splnené 
 
Uznesenie č. 687/2013 – Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a 
k Výročnej správe Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 -  Splnené 
 
Uznesenie č. 688/2013 – Procedurálny návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20, 
21, 23, 24, 25 na rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 689/2013 – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 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. 690/2013 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov -  Splnené 
 
Uznesenie č. 691/2013 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým 
opatrením č. 27/2013 -  Splnené 
 
Uznesenie č. 692/2013 – Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 
o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce -  Splnené 
 
Uznesenie č. 693/2013 – Poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku 
Technické služby – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 694/2013 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok 
prevyšujúcich   2000,- eur  -  Splnené 
 
Uznesenie č. 695/2013 – Návrh na rekonštrukciu  vstupnej chodby v Materskej škole, 
Žitavské nábrežie č. 1,                953 01 Zlaté Moravce – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 696/2013 – Návrh na rekonštrukciu  kanalizácie ( 2. etapy ) v Materskej škole, 
Kalinčiakova č. 12,            953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 697/2013 – Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – z LV č. 7191 – pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici 



súpisné číslo 1986 a to parcely KN registra „C“ číslo 3460/39 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 225 m2 – v spoluvlastníckom podiele ¼-ina pre Ing. Evu 
Kalúzovú rod. Pavkovú – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 698/2013 – Zmluva o zriadení vecných bremien  - Západoslovenská distribučná, 
a.s.(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 699/2013 – Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce –  mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za 
majerom pre: Rudolfa Zaťku rod. Zaťko, Tekovská 53, Zlaté Moravce pozemok parcelu 
registra „C“ číslo 2457/64 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2779 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7854, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – Priebežne sa plní   
 
Uznesenie č. 700/2013 – Schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, 
stavby a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion 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. 701/2013 – Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013  a 
o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu -  Splnené 
 
 
 
 
Prijatých: 21 
Splnené: 13 
Priebežne sa plní: 8 
 
 
 
 


