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Uznesenie č. 172/2011 - Splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10.zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 10.zasadnutí MZ konanom 
dňa 10.11.2011 
 
 

Uznesenie č. 173/2011- Splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Miroslava Záchenského  a p. poslanca Ing. Jozefa 
Škvareninu z 10. zasadnutia MZ konaného dňa 10.11.2011  
 
 
          

Uznesenie č. 174/2011 - Splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie Ing. Ladislava Boršča, za členov Jozefa Tonkoviča a Mgr. 
Denisu Uhrinovú                                                                                                         
 
          

Uznesenie č. 175/2011 - Splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
Zlaté Moravce 



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10. zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.  6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
Zlaté Moravce  
 s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k VZN č.   6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  Zlaté Moravce 
v predloženom znení/ v znení schválených pozmeňujúcich návrhov  
 
 

Uznesenie č. 176/2011 - Splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory) na dialyzačné 
stredisko pre  GENEA, 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.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory) na 
dialyzačné stredisko pre  GENEA, s.r.o., J. Fándlyho 32, 917 01 Trnava, IČO: 35798599 z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 30 rokov   za  nájomné vo výške 576,67 
eur mesačne, pričom výška nájomného bude každoročne upravovaná podľa ročnej miery 
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej indexom spotrebiteľských cien podľa 
Štatistického úradu SR. 
 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

a) 3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce pre  
GENEA, s.r.o., J. Fándlyho 32, 917 01 Trnava, IČO: 35798599 z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a to nebytové priestory o výmere 346 m2  
nachádzajúce sa  II. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti – budovy súp. č. 502 (budova 
detského pavilónu Mestskej nemocnice), postavenej na pozemku parc. č. 7/17, druh: 
zast. pl. a nádvoria, zapísanej na LV č. 3467, pre k.ú., Zlaté Moravce na dobu 30 rokov 
za  nájomné vo výške 576,67 eur mesačne, pričom výška nájomného bude každoročne 
upravovaná podľa ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej 
indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR. 

Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
- prevádzkovanie dialyzačného strediska (stacionáru) v odbore nefrológia, na ktorého 

zriadení a fungovaní má mesto Zlaté Moravce mimoriadny záujem 
- nájomca zrekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady 
 

Uznesenie č. 177/2011 – V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o  
návrh  na schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby 
a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté 
Moravce, IČO: 34074040 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov odo 
dňa podpisu Zmluvy o podnájme medzi Správou športových zariadení ako nájomcom 
a Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom   za  nájomné vo výške 1 
eur ročne. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  danie majetku Mesta Zlaté Moravce do podnájmu pre 
Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO: 
34074040 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov odo dňa podpisu 
Zmluvy o podnájme medzi Správou športových zariadení ako nájomcom a Požitavskou 
futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom   za  nájomné vo výške 1 eur ročne, 
pričom predmetom  podnájmu sú: 

b) nebytové priestory – 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne o celkovej 
rozlohe 66 m2  - situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. č. 40, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 3407/9  o výmere 738 m2, druh pozemku zast. pl. 
a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 
4261 

c) nebytové priestory – 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 – situované v  budove pri tzv. 
pomocnom ihrisku súp. č. 2227, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 3407/4 o výmere 
376 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce 
pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 

d) pozemky – pozemok parc. č. 3407/17 o výmere 14.553 m2, druh pozemku ostatné 
plochy (tzv. futbalové ihrisko – hlavné),  a pozemok  parc.č. 3407/16 o výmere 6.598 
m2, druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané  
Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261   

e) stavby – Telocvičňa T-18 súp. č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3407/5 
o výmere 1434 m2, druh pozemku zast. pl. a nádvoria a budova Sociálnych priestorov 
súp. č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3407/6 o výmere 272 m2 druh 
pozemku zast. pl. a nádvoria, obe vedené Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté 
Moravce na LV č. 4261 

Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   Požitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú činnosť, 
ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska 
plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja 
telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní 

 
Uznesenie č. 178/2011 – V riešení 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie    prevodu    pozemkov   vo    vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce   



(LV  č.3453),  na   ktorom   sa   nachádzajú   budovy    garáží  vo  vlastníctve   žiadateľov  
na  Ul.    Hviezdoslavovej     v   Zlatých  Moravciach   
→ č.  parcely  1100/185,   druh   pozemku:  zastavané   plochy  a   nádvoria  o výmere   20 m²     

pre Jána  Uhrina, a manželku Máriu Uhrinovú  
 → č.   parcely    1100/184,    druh   pozemku:    zastavané   plochy   a  nádvoria  o výmere  20        
      m²  pre  Ivana  Petroviča,  a manželku Máriu Petrovičovú  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o  
návrh   na   schválenie    prevodu    pozemkov   KN registra „C“  vo    vlastníctve   Mesta    
Zlaté  Moravce    (LV  3453) /na   ktorých   sa   nachádzajú  budovy  garáží   vo    vlastníctve   
žiadateľov   na    Hviezdoslavovej   ul.  v   Zlatých   Moravciach/ , konkrétne: 
 pozemok  č. parcely    1100/185   o  výmere  20 m²    pre Jána  Uhrina, a manželku 

Máriu Uhrinovú pozemok č. parcely    1100/184   o  výmere  20 m²    pre  Ivana  
Petroviča,  a manželku Máriu Petrovičovú podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  za cenu     8,30 
€/m2  . 

 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
prevod    pozemkov   KN   registra   „C“  vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce    (LV  
3453)   /na   ktorých     sa   nachádzajú     budovy    garáží     vo    vlastníctve   žiadateľov    na    
Hviezdoslavovej   ul.  v   Zlatých   Moravciach/ , konkrétne: 
 pozemok  č. parcely    1100/185   o  výmere  20 m²    pre Jána  Uhrina, a manželku 

Máriu Uhrinovú  
            /na  ktorom sa  nachádza  budova garáže súp. č.  2656  v ich vlastníctve  (LV 7733)/  
 pozemok č. parcely    1100/184   o  výmere  20 m²    pre  Ivana  Petroviča  a 

manželku Máriu Petrovičovú       /na  ktorom sa  nachádza  budova garáže súp. č.  
2657  v ich vlastníctve  (LV 7732)/ 

podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
za cenu     8,30 €/m2  . 
 
                   

Uznesenie č. 179/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce-    
schválenie   prevodu časti pozemku parcely KN registra „E“ č. 536/2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria  (LV č. 5417) o výmere 116 m2 -   diel   1 o výmere 66 m2   a   
diel  12 o výmere 50 m2   →   Jaroslavovi Bucheňovi,    z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
n  á  v  r  h     na    schválenie    prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce  -  schválenie  prevodu  časti pozemku parcely KN registra „E“ č. 536/2, druh 



pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 5417)   o   výmere 116 m2, diel  1 o výmere 66 
m2  a  diel  12 o výmere 50 m2 /odčlenené   geometrickým plánom č.  91/2008 vypracovaným 
dňa 24.06.2008 Tiborom Drienovským – GOK Jedľové Kostoľany 476, 951 96 Jedľové 
Kostoľany, IČO: 34 392 301, úradne overeným Ing. Marekom Illéšom dňa 07.07.2008 pod 
číslom 323/08/ 
→   Jaroslavovi Bucheňovi,    z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu   
10,00  €/ m². 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-    jedná  sa  o pozemok  susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté  
     Moravce  funkčne  prislúchajúci   k  susediacemu  pozemku  vo  vlastníctve žiadateľa  
-    malá  výmera  pozemku 
-    Jaroslav  Bucheň  pozemok udržiava 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   
Zlaté    Moravce  -    prevod   časti pozemku parcely KN registra „E“ č. 536/2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria (LV č. 5417)   o   výmere 116 m2, diel  1 o výmere 66 
m2  a  diel  12 o výmere 50 m2 /odčlenené   geometrickým plánom č.  91/2008 vypracovaným 
dňa 24.06.2008 Tiborom Drienovským – GOK Jedľové Kostoľany 476, 951 96 Jedľové 
Kostoľany, IČO: 34 392 301, úradne overeným Ing. Marekom Illéšom dňa 07.07.2008 pod 
číslom 323/08/ 
→   Jaroslavovi Bucheňovi,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu   
10,00  €/ m². 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-    jedná  sa  o pozemok  susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve pozemok Mesta Zlaté  
     Moravce  funkčne  prislúchajúci   k  susediacemu  pozemku  vo  vlastníctve žiadateľa  
-    malá  výmera  pozemku 
-    Jaroslav  Bucheň  pozemok udržiava 
 

Uznesenie č. 180/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie  prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -    
schválenie   prevodu   pozemku  -   parcela KN registra „C“, parcelné č. 708/2 o výmere 
69 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 3453  
→  pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
/zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:  3879/B/  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou / 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -    
schválenie   prevodu   pozemku  - parcely  KN registra „C“, parcelné č. 708/2 o výmere 69 
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej  na LV č. 3453  



→  pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 /zapísaná 
v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:  3879/B/,  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou   za cenu 100,-€/m²  
(69 m² x 100,00 €/m² = 6 900,-€) 
 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -   prevod   pozemku    - 
parcely  KN registra „C“, parcelné č. 708/2 o výmere 69 m², druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, zapísanej   na   LV č. 3453  
→  pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 /zapísaná 
v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:  3879/B/,  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 100,-€/m²    
(69 m² x 100,00 €/m² = 6 900,-€) 
           

Uznesenie č. 181/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
 byt   č. 11   (1 – izbový byt,  typ bytu: C1 o výmere 43,90 m², ktorý sa nachádza vo 

vchode č. 51 bytového domu na prízemí) 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú,  

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej 
ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  
parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 11   (1 – izbový byt,  typ bytu: C1 o výmere 43,90 m², ktorý sa nachádza vo vchode č. 
51 bytového domu na prízemí) 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer  Mesta Zlaté Moravce  previesť majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej ul. 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  
parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 11   (1 – izbový byt,  typ  bytu: C1 o výmere 43,90 m², ktorý sa nachádza vo vchode č.   
                    51 bytového domu na prízemí) 
 →    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú,  



         z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytu ,  
-   užívateľka  bytu 
             

Uznesenie č. 182/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh   na    zrušenie uznesenia  č. 155/2011  z  8. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  
v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh   na    zrušenie uznesenia  č. 155/2011  z  8. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v   
Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 
r u š í   
uznesenie  č. 155/2011  z  8. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   
konaného   dňa   22.09.2011 
/schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytov  na Ul. Tekovskej v Zlatých 
Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  pozemku    parcely 
KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 
m2 (LV 5091) , konkrétne: 
a)  byt   č. 12    /D1/  na 1. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo  
3027,   na      Ul.     Tekovská,    orientačné   číslo  51   v   Zlatých  Moravciach   v   celosti  (1 
–  izbový byt), +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  35375/3740077, +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“,  druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  výmere 
1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce, na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v podiele  
35375/3740077  k  celku   pozemku. Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh 
pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria  o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera  pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  
9,55 m². 
→  pre    Dášu   Kunkelovú    za cenu   17 629,53 €    (531 107,-Sk),  
b)  byt   č. 39  /G2/   na  2. nadzemnom   podlaží   bytového  domu,  vchod  č. 55,   súpisné  
číslo 3027, na Ul.   Tekovská,  orientačné   číslo  55   v  Zlatých   Moravciach v  celosti    (3 –  
izbový byt),  +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  83092/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné 
číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“, druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  
výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v  podiele   
83092/3740077  k  celku  pozemku. Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh pozemku:  
zastavané   plochy  a    nádvoria  o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je 
bytový  dom  postavený,  je  výmera      pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,44 m². 
 →  pre     Romana   Mesároša,       a    Danielu  Mesárošovú,         za cenu    
       41 806,85 €    (1 259 473,-Sk), 
c)  byt   č. 28    /CH2/    na    2.    nadzemnom    podlaží     bytového   domu,   vchod  č. 53,    
súpisné   číslo   3027,  na Ul.   Tekovská,    orientačné   číslo  53   v   Zlatých   Moravciach    
v  celosti    (3 –  izbový byt),  +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu  82592/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  



parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“, druh  pozemku: zastavané plochy  a  
nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na   ktorom  je  bytový dom postavený,  
v  podiele   82592/3740077  k  celku  pozemku. Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    
druh pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria    o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera   pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   
22,3 m². 
→  pre   Pavla    Pauloviča a Lýdiu   Paulovičovú,     za  cenu  42 272,23 €     
      (1 273 493,-Sk) 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia  bytov / 
              

Uznesenie č. 183/2011 V riešení 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce  -  schválenie  prevodu  bytov na Ul. 
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na  pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
a)  byt   č. 12   (1 – izbový byt)  pre  Dášu  Kunkelovú,  
b)  byt    č. 39  (3 – izbový byt)    pre   Romana   Mesároša,     a    Danielu Mesárošovú,     
c)  byt    č. 28     (3 – izbový  byt)    pre    Pavla  Pauloviča a Lýdiu  
     Paulovičovú,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytov  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  pozemku    
parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
a)  byt   č. 12    /D1/  na 1. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo  
3027    na    Tekovskej ulici,    orientačné   číslo    51     v   Zlatých   Moravciach   v celosti  
(1 –  izbový byt),  +   podiel      priestoru      na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  35375/3740077,+   spoluvlastnícky     podiel    k   pozemku  parcelné 
číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“, druh  pozemku:   zastavané   plochy    a nádvoria     
o   výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na   ktorom    je    bytový    dom    postavený,  v 
 podiele  35375/3740077  k  celku   pozemku. Na   pozemku    parcelné    číslo     3460/71    
druh pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria o  výmere 1010 m²,   k.ú.    Zlaté  Moravce, 
na ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  
9,55 m². 
→  pre    Dášu   Kunkelovú    za cenu  16 529,53 €    ( 497 968,60 Sk) 
b)  byt   č. 39  /G2/  na  2. nadzemnom  podlaží   bytového  domu,  vchod    č. 55,   súpisné  
číslo  3027  na  Tekovskej ulici,  orientačné  číslo  55  v  Zlatých  Moravciach  v      celosti    
(3 –  izbový byt),   +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu   83092/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné 



číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  
výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v  podiele   
83092/3740077  k  celku  pozemku.   Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh 
pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria  o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera   pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   
22,44 m². 
→  pre     Romana      Mesároša a   Danielu  Mesárošovú   za  cenu   31 506,85 00 €    ( 
949 175,36-Sk) 
c)  byt   č. 28    /CH2/    na    2.    nadzemnom    podlaží     bytového   domu,   vchod  č. 53,    
 súpisné číslo 3027 na  Tekovskej ulici,     orientačné   číslo    53   v   Zlatých   Moravciach   v  
celosti    (3 –  izbový byt),  +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu   82592/3740077, +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  
parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  
nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  
v  podiele   82592/3740077  k  celku  pozemku.  Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    
druh pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria   o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   
22,3 m².  
→  pre   Pavla Pauloviča a Lýdiu   Paulovičovú   za  cenu  31 372,23 €    (945 119,80 Sk) 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia  bytov  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod bytov na 
Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
a)  byt   č. 12    /D1/  na 1. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo  
3027    na    Tekovskej ulici,    orientačné   číslo    51     v   Zlatých   Moravciach   v celosti  
(1 –  izbový byt),  +   podiel      priestoru      na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu  35375/3740077,+   spoluvlastnícky     podiel    k   pozemku  parcelné 
číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“, druh  pozemku:   zastavané   plochy    a nádvoria     
o   výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na   ktorom    je    bytový    dom    postavený,  v 
 podiele  35375/3740077  k  celku   pozemku. Na   pozemku    parcelné    číslo     3460/71    
druh pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria o  výmere 1010 m²,   k.ú.    Zlaté  Moravce, 
na ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  
9,55 m². 
→  pre    Dášu   Kunkelovú, za cenu   16 529,53 €    ( 497 968,60 Sk) 
b)  byt   č. 39  /G2/  na  2. nadzemnom  podlaží   bytového  domu,  vchod    č. 55,   súpisné  
číslo  3027  na  Tekovskej ulici,  orientačné  číslo  55  v  Zlatých  Moravciach  v      celosti    
(3 –  izbový byt),   +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   
zariadeniach    domu   83092/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné 
číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  
výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v  podiele   
83092/3740077  k  celku  pozemku.   Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh 
pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria  o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera   pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   
22,44 m². 



→  pre     Romana      Mesároša a   Danielu  Mesárošovú,     za cenu   31 506,85 00 €    ( 
949 175,36-Sk) 
c)  byt   č. 28    /CH2/    na    2.    nadzemnom    podlaží     bytového   domu,   vchod  č. 53,    
 súpisné číslo 3027 na  Tekovskej ulici,     orientačné   číslo    53   v   Zlatých   Moravciach   v  
celosti    (3 –  izbový byt),  +  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu   82592/3740077, +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  
parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  
nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  
v  podiele   82592/3740077  k  celku  pozemku.  Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    
druh pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria   o  výmere 1010 m², k.ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový  dom  postavený,  je  výmera pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   
22,3 m².  
→  pre   Pavla Pauloviča, a Lýdiu   Paulovičovú      za  cenu  31 372,23 €    (945 119,80 Sk) 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia  bytov  

 
Uznesenie č. 184/2011 V riešení 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce – časti  parcely 
KN registra „C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 4 050 
m²), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce /Chyzerovce/ a je 
zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným geodetom Martinom 
Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 21.09.2011 : 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru,   a   manželku    Martu    Sýkorovú,      
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre   Annu Nociarovú, (4/6), Moniku Nociarovú, (1/6), Zuzanu   Nociarovú,  (1/6) 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m² 
 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú,   
 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 

Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  
-   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce – časti  parcely KN registra 
„C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 4 050 m²), ktorá sa 
nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce /Chyzerovce/ a je zapísaná na LV č. 
3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným geodetom Martinom Holým, Moravecká 8, 951 
93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 21.09.2011: 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru,   a   manželku    Martu    Sýkorovú 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre   Annu Nociarovú,  
(4/6), Moniku Nociarovú, (1/6), Zuzanu   Nociarovú,  (1/6) 



→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m² 
 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú,   

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemky  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktoré sú  priľahlé k pozemkom  
    vo vlastníctve  žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov/      
-   uvedení  žiadatelia  o kúpu  častí  uvedeného  mestského  pozemku  ho už vyše 20 rokov   
    udržujú a starajú sa oň 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
s  p  ô  s  o  b    prevodu  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -  zámer    previesť  
časti pozemku – časti  parcely KN registra „C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 4 050 m²), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce 
/Chyzerovce/ a je zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným geodetom 
Martinom Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 21.09.2011: 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru a   manželku    Martu    Sýkorovú,      
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre   Annu Nociarovú,  
(4/6), Moniku Nociarovú, (1/6), Zuzanu   Nociarovú,  (1/6) 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m² 
 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemky  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktoré sú  priľahlé k pozemkom  
    vo vlastníctve  žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov/      
-   uvedení  žiadatelia  o kúpu  častí  uvedeného  mestského  pozemku  ho už vyše 20 rokov   
    udržujú a starajú sa oň 

 
Uznesenie č. 185/2011 V riešení 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  –   časť parcely  
KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 
celková výmera 26 285 m²) vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453),  ktorá bude 
po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 /vyhotoveným geodetom Martinom 
Švecom -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
35 102 071/ predstavovať parcelu č.  887/36 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 291 m².  
→    pre    Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  



n á v r h   na    schválenie   spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce  -   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  →   časť parcely  
KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 
výmera 26 285 m²) vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453),  ktorá bude po 
odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  
GOK,    Dlhovského         92,     951   93       Topoľčianky,     IČO: 35 102 071/   predstavovať 
parcelu    č.  887/36    (druh   pozemku:    zastavané  plochy a nádvoria) o výmere 291 m² 
→    pre    Bc.   Petra  Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
s  p  ô  s  o  b   prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -   zámer  
previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  →   časť parcely  KN registra „C“, číslo parcely 
887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453),  ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo 
dňa 24.10.2011 /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná 
kancelária,      Dlhovského   92,   951   93    Topoľčianky,    IČO: 35 102 071/     predstavovať  
parcelu č.  887/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 291 m² 
→    pre    Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa  
                  

Uznesenie č. 186/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie   
prenájmu  časti  pozemku – parcely KN registra „C“, č. parcely 1564/3 (druh: ostatná 
plocha; celková výmera  4 572 m²; LV č. 3453)  o výmere 18 m² /areál mestského 
amfiteátra v Zlatých Moravciach/ za účelom umiestnenia  klietok určených na 
príležitostné využitie  počas výstavy   drobných  zvierat v areáli mestského amfiteátra 
(VEĽKÝ   MESTSKÝ   PARK)  
→ pre  Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce, 
Hviezdoslavova 73/B, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie   prenájmu  
časti  pozemku – parcely KN registra „C“, č. parcely 1564/3 (druh: ostatná plocha; celková 
výmera  4 572 m²; LV č. 3453)  o výmere 18 m² / za účelom umiestnenia  betónovej garáže, 



ktorá bude slúžiť na uschovanie  klietok určených na príležitostné  využitie  počas výstavy 
drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra – VEĽKÝ MESTSKÝ PARK/ 
→ pre  Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 
73/B, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   
  3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce  -   prenájom  
časti  pozemku – parcely KN registra „C“, č. parcely 1564/3 (druh: ostatná plocha; celková 
výmera  4 572 m²; LV č. 3453)  o výmere 18 m² / za účelom umiestnenia  betónovej garáže, 
ktorá bude slúžiť na uschovanie  klietok určených na príležitostné  využitie  počas výstavy 
drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra – VEĽKÝ MESTSKÝ PARK/ 
 /areál mestského amfiteátra v Zlatých Moravciach - za účelom umiestnenia  plechovej 
garáže, ktorá bude slúžiť na umiestnenie klietok určených na príležitostné použitie počas 
výstavy drobných zvierat v areáli mestského amfiteátra / 
→ pre  Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 
73/B, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov          na dobu  10 
rokov za cenu 0,50 €/m²/rok 
/pri výmere 18 m²  = 9,00 €/rok/.  
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
-   nízka výmera pozemku 
-   uskladnenie klietok určených na výstavu drobných zvierat /výstava je  sprievodnou akciou  
    Zlatomoraveckého   jarmoku/  
-   údržba trávnatých plôch v areáli amfiteátra zo strany žiadateľa /nájomcu/  
        

Uznesenie č. 187/2011 V riešení 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie   
prenájmu  častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera  3 292 m²; LV č. 3453)  - pozemok, ktorý sa nachádza 
za bytovým domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú 
umiestnené garáže /bez pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov pre nasledovných 
žiadateľov 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie   prenájmu  
častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh: zastavané plochy a 
nádvoria; celková výmera  3 292 m²; LV č. 3453)  - pozemok, ktorý sa nachádza za bytovým 
domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáže /bez 
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov,  pre nasledovných žiadateľov: 
- časť parcely 1588/1 o výmere 20 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 1/ 
            pre  Jána Štifta,  bytom: Ul. 1. mája 1125/12, 953 01 Zlaté Moravce, narodeného   
           13.06.1976 
 



-           časť parcely 1588/1 o výmere 19 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 7/ 
            pre Miroslava Mráza,  a manželku Janu Mrázovú 
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 2/ 
            pre  František Břízu, ,   
            a  manželku Máriu Břízovú,  
- časť parcely 1588/1 o výmere 13 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 8/ 
            pre   Máriu  Holečkovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 20 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 3/            

pre  Ing. Miroslava Furku,  a manželku Ruženu Furkovú,  
 

- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 9/                      
pre  Etelu Košútovú,  
 

- časť parcely 1588/1 o výmere  21 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 4/                      
            pre  Vieru Galovičovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere  18 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 5/                      
            pre  Helenu Danišovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere  18 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 11/                                    

pre  Oľgu  Čelkovú,  
 

- časť parcely 1588/1 o výmere 24 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 6/ 
            pre  Máriu  Bačíkovú a manžela Jána Bačíka,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 12/ 
pre  Bc. Dušana  Kóňu, a manželku PaedDr. Evu Kóňovú,  
z  dôvodu hodného osobitného    zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)   zákona  č. 138/1991  
Zb. o majetku   obcí v  znení neskorších predpisov    za  cenu  0,50  €/m²/rok    
→ s      v ý h r a d a m i 
/na    dobu  určitú  do doby schválenia  VZN o parkovaní  v MsZ  a nadobudnutia účinnosti 
tohto VZN – kúpa parkovacích  miest pred bytovým domom/  
za cenu 0,50 €/ m²/rok →  prenájom   pozemku   pod garážou vo vlastníctve  nájomcu   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
- jedná sa o prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa nachádzajú pod garážami /bez 

pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sú majiteľmi bytov a majú trvalý pobyt 
na uvedenej adrese – Ul. 1. mája 1125/10, 12, 14 v Zlatých Moravciach, prípadne iba 
majiteľmi bytov/ 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom majetku Mesta Zlaté Moravce  -   prenájom   
častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh: zastavané plochy a 
nádvoria; celková výmera  3 292 m²; LV č. 3453)  - pozemok, ktorý sa nachádza za bytovým 
domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené garáže /bez 
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov,  pre nasledovných žiadateľov: 
- časť parcely 1588/1 o výmere 20 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 1/ 
            pre  Jána Štifta,  bytom: Ul. 1. mája 1125/12, 953 01 Zlaté Moravce, narodeného   
           13.06.1976 
 



-           časť parcely 1588/1 o výmere 19 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 7/ 
            pre Miroslava Mráza,  a manželku Janu Mrázovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 2/ 
            pre  František Břízu, a  manželku Máriu Břízovú,  
- časť parcely 1588/1 o výmere 13 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 8/ 
            pre   Máriu  Holečkovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 20 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 3/            
pre  Ing. Miroslava Furku,  a manželku Ruženu Furkovú,  

 
- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 9/                      

pre  Etelu Košútovú,  
 

- časť parcely 1588/1 o výmere  21 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 4/                      
            pre  Vieru Galovičovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere  18 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 5/                      
            pre  Helenu Danišovú,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere  18 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 11/                                    

pre  Oľgu  Čelkovú,  
 

- časť parcely 1588/1 o výmere 24 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 6/ 
            pre  Máriu  Bačíkovú a manžela Jána Bačíka,  
 
- časť parcely 1588/1 o výmere 16 m² /pozemok pod jestvujúcou garážou č. 12/ 
pre  Bc. Dušana  Kóňu, a manželku PaedDr. Evu Kóňovú,  
z  dôvodu hodného osobitného    zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)   zákona  č. 138/1991  
Zb. o majetku   obcí v  znení neskorších predpisov  na dobu 10 rokov    
za  cenu  0,50  €/m²/rok    
 → s      v ý h r a d a m i 
/na    dobu  určitú  do doby schválenia  VZN o parkovaní  v MsZ  a nadobudnutia účinnosti 
tohto VZN – kúpa parkovacích  miest pred bytovým domom/  
za cenu 0,50 €/ m²/rok →  prenájom   pozemku   pod garážou vo vlastníctve  nájomcu   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 

- jedná sa o prenájom častí mestského pozemku, ktoré sa nachádzajú pod garážami /bez 
pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sú majiteľmi bytov a majú trvalý pobyt 
na uvedenej adrese – Ul. 1. mája 1125/10, 12, 14 v Zlatých Moravciach, prípadne iba 
majiteľmi bytov/ 

 
Uznesenie č. 188/2011 – nepodpísané uznesenie 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poslanecký návrh zakladateľskej listiny   Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca 
n.o. a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom dňa 
10.11.2011 



p r e r o k o v a l o  
na základe poslaneckého návrhu  zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o.   a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.  
s ch v a ľ u j e 
na základe poslaneckého návrhu  zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o.   a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 
 

Uznesenie č. 189/2011 - splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene sekretárov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10.zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára v Komisii strategického plánovania a eurofondov, kde Bc. 
Helenu Levickú nahrádza Ing. Miroslav Košút. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára v Komisii strategického plánovania a eurofondov, kde Bc. 
Helenu Levickú nahrádza Ing. Miroslav Košút. 
 

 
Uznesenie č. 190/2011 - splnené 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10.zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach 
                 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 191/2011 - splnené 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informácia o transformácií Mestských podnikov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10.zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o transformácií Mestských podnikov 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o transformácií Mestských podnikov 



 
             

 
Uznesenie č. 192/2011 - splnené 

z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 10.11.2011 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Novela štatútu Tekovských novín a zloženia redakčnej rady.  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 10.zasadnutí MZ konanom dňa 
10.11.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na prípravu nového štatútu Tekovských novín a zloženia redakčnej rady a 
u k l a d á  
Mestskému úradu úlohu pripraviť novelu štatútu Tekovských novín s návrhom nového 
zloženia redakčnej rady, a tieto predložiť k schváleniu na najbližšie zasadnutie MsZ. 
 
 

Prijatých uznesení: 21 
Splnené: 9 
V riešení: 11 
Nepodpísané: 1         


