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Kontrola plnenie uznesení z 34. MZ 
 
 
Uznesenie č. 746/2014 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 747/2014 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 748/2014 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 749/2014 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 750/2014 – Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova 
v Zlatých Moravciach za rok 2013  - Splnené  
 
Uznesenie č. 751/2014 - Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova 
v Zlatých Moravciach za rok 2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 752/2014 - Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka 
v Zlatých Moravciach za rok 2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 753/2014 - Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej 
umeleckej školy v Zlatých Moravciach za rok 2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 754/2014 – Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  - 
Splnené    
 
Uznesenie č. 755/2014 -  Ponuka strategického investora na spoluprácu pri prevádzkovaní 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc.  Zlaté Moravce – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 756/2014 -  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014  - Splnené   
 
Uznesenie č. 757/2014 - Dodatok č. 2 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. 758/2014 -  Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením    ‐ Splnené 
 
Uznesenie č. 759/2014 - Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej 
služby a  Návrh na dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby  - Splnené 
 
Uznesenie č. 760/2014 – Návrh na schválenie Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  - Splnené 
 
Uznesenie č. 761/2014 - Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 1/2014 na základe účelového určenia finančných prostriedkov  - Splnené 
 
Uznesenie č. 762/2014 - Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013  - Splnené 
 



Uznesenie č. 763/2014  - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky 
prevyšujúcej 2 000,- eur  - Splnené 
 
Uznesenie č. 764/2014  - Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce  - Splnené 
 
Uznesenie č. 765/2014  - Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 766/2014  - Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov 
za roky 2010-2013 a o stave vymáhania pohľadávok mesta  Zlaté Moravce v roku 2013  - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 767/2014  - VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  - Splnené 
 
Uznesenie č. 768/2014  - Návrh na  odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté  Moravce - 
Zmeny a doplnky č. 6  - Splnené 
 
Uznesenie č. 769/2014  - Návrh  na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    
Distribúcia, a.s. – Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 770/2014  - Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté 
Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach - stavba   súpisné  
číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely  1825/1,   v  zmysle  §  9  
ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 771/2014  - Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu pre 
Zlatomoravecký vinohradnícky spolok 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. 772/2014  - Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 
2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 773/2014 - Návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy 
a strategické plánovanie z radov odborníkov  Mgr. Miroslava Hrušku - Splnené 
 
 
 
 
 
Prijatých: 28 
Splnené: 26 
Priebežne sa plní: 2 
 


