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Kontrola plnenie uznesení z 35. MZ 
 
 
Uznesenie č. 774/2014 - Určenie zapisovateľky - Splnené 
 
Uznesenie č. 775/2014 - Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
 
Uznesenie č. 776/2014 - Schválenie návrhovej komisie  - Splnené   
 
Uznesenie č. 777/2014 - Schválenie programu zasadnutia - Splnené  
 
Uznesenie č. 778/2014 – Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok 
medzi Mestom Zl. Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce  - 
Nepodpísané  
 
Uznesenie č. 779/2014 - Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 
30.06.2016 pre Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce  - Nepodpísané 
 
Uznesenie č. 780/2014 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 781/2014 - Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 782/2014 – Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 - Splnené    
 
Uznesenie č. 783/2014 -  Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 - Splnené 
 
Uznesenie č. 784/2014 -  Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013  - Splnené 
 
Uznesenie č. 785/2014 - Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 - 
Splnené 
 
Uznesenie č. 786/2014 -  Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 
2013 – Splnené 
 
Uznesenie č. 787/2014 - Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti 
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce - 
Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 788/2014 – Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe 
uznesenia MsZ č. 756/2014 – Splnené 
 
Uznesenie č. 789/2014 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
rozpočtovým opatrením č. 9/2014 – Splnené 
 



Uznesenie č. 790/2014 - Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie 
dotácie z MDVaRR -  Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 791/2014  - Návrh na prevzatie kontokorentného úveru – Splnené 
 
Uznesenie č. 792/2014  - Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým 
opatrením č. 6/2014 na základe účelového určenia finančných prostriedkov – Splnené 
 
Uznesenie č. 793/2014  - Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky 
prevyšujúcej 2 000 Eur – Splnené 
 
Uznesenie č. 794/2014  - Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce – Splnené 
 
Uznesenie č. 795/2014  - Návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci 
výzvy č. IV. PPZ 2014 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie 
bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“  vo výške minimálne 5 % 
z celkových nákladov na realizáciu projektu -  Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 796/2014  - Informácia o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za rok 2013 a návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 - Splnené 
 
Uznesenie č. 797/2014  - 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: MUDr. Miroslava Jelínka a spol. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 798/2014  - Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym 
predajom pozemku parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2 v k. ú. Zlaté 
Moravce (podiel ½-ina) -  Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 799/2014  - Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2 , pre 
Ivana Solčianskeho  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - Splnené 
 
 
Uznesenie č. 800/2014  - Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2  
a parcelu registra „C“ číslo 1100/101 o výmere 103 m2  pre Ivana Solčianskeho a COOP 
Jednotu Nitra, SD  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - Splnené 
 
Uznesenie č. 801/2014 - návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 
o spoločnej výmere 6075 m2, pre  spoločnosť  BenátCentrum, spol. s r.o., IČO:  36 518 212,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - Splnené 
 



Uznesenie č. 802/2014 – Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5634 o výmere cca 65 m2 , pre Milana 
Nému a manž. Emíliu Némovú  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov - Splnené 
 
Uznesenie č. 803/2014 – Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté 
Moravce pod garážou na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov -  Priebežne sa plní 
 
Uznesenie č. 804/2014 – 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. 805/2014 - Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok - Splnené 
 
 
 
 
Prijatých: 32 
Splnené: 24 
Priebežne sa plní: 6 
Nepodpísané: 2 
 
 


