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Kontrola plnenia uznesení z 11. MZ konaného dňa 15.12 a 19. 12. 2011 
 

 
Uznesenie č. 193 /2011 -Splnené 

z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 15.12.2011 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
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 Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11.zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 

Uznesenie č. 194 /2011 - Splnené 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
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. poslankyňu Pharm.Dr. Ivonu Vicianovú  a p. poslankyňu Mgr. 
Denisu Uhrinovú  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 

Uznesenie č. 195/2011 - Splnené 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Evu Dubajovú ,  za členov: p. poslanca Ing. 
Petra Hollého a p. poslanca Mgr. Milana Galabu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011                                                                                                   
 



Uznesenie  č.  196/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Schválenie zámeru mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu životných podmienok 
marginalizovaných komunít mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie zámeru mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu životných 
podmienok marginalizovaných komunít mesta  
u k l a d á 
Mestskému úradu spracovať analýzu a pripraviť program smerujúci k zlepšeniu životných 
podmienok marginalizovaných komunít mesta, ktorý bude obsahovať najmä analýzu 
súčasného stavu (sociálno-ekonomická situácia, zamestnanosť, bývanie, školstvo) a rozvojovú 
stratégiu obsahujúcu vízie a možnosti zlepšenia životných podmienok marginalizovaných 
komunít v meste Zlaté Moravce  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 

Uznesenie č. 188/2011 / nepodpísané uznesenie – Priebežne sa plní 
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. 
 
V Zlatých Moravciach, 10.11.2011 
 
                                                                                                        

Uznesenie  č.  197/2011 – priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011, 
ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 
z 10. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 



o schválení zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatútu 
Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.. 
p o t v r d z u j e 
v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 o schválení zakladateľskej listiny Mestskej 
nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o.. 
 

V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
 

Uznesenie č. 198 /2011 - Nepodpísané 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. 
z r u š u j e 
príspevkovú organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ tejto 
príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky a pohľadávky zrušenej 
organizácie. 
p o v e r u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 
úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie a podanie návrhu na zápis 
neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. do príslušného 
registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce  , aby vykonal všetky úkony potrebné k 
podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca 
n.o. do príslušného registra, a to v lehote  5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
s ch v a ľ u j e 
založenie neziskovej organizácie  Mestská nemocnica prof. Dr.Rudolfa Korca n.o., so sídlom 
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravcev zmysle zákona č.213/1997Z.z.o neziskových 
organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov. 
vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
 

Uznesenie č. 199/2011 – Priebežne sa plní 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 a  
s ch v a ľ u j e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 na 
dátumy 16. február, 26. apríl, 21. jún, 20. september, 8. november, 13. december. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  200/2011 – Priebežne sa plní  
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 

pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, a manželku Annu Michalíkovú,  
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 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 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. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 
pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, a manželku Annu Michalíkovú, 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 
-   užívatelia  bytu 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer  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. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 
pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, a manželku Annu Michalíkovú, 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 
-   užívatelia  bytu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011                                                                                                   

 



Uznesenie  č.  201/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²) 

pre Ľudovíta Chládeka  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú,  

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 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 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. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²) 
pre Ľudovíta Chládeka,  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú,  
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 bytu     
-   užívatelia  bytu   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer  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. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²)  
pre Ľudovíta Chládeka,  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú,  
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 bytu     
-   užívatelia  bytu   
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                 
                                                                                                       

Uznesenie  č.  202/2011 – Priebežne sa plní 
z 11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Návrh  na  schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce  -  schválenie  prevodu  
bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  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)  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 11    /C1/    na   prízemí   bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027    na   Ul.   
Tekovská,      orientačné   číslo     51   v   Zlatých   Moravciach     v    celosti    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 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
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  /C1/ na prízemí bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027, Tekovská ul., 
orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti  (1 – izbový byt)  
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu    
41288/3740077,  +  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  41288/3740077  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  
výmer   pripadajúci  k spoluvlastníckemu podielu 11,15 m². 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú, za cenu    17582,60 €   ( 529 693 -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      
-   užívateľka bytu  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   bytu  
na Ul. Tekovskej 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  /C1/ na prízemí bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027, Tekovská ul., 
orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti  (1 – izbový byt)  
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu    
41288/3740077,  +  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  41288/3740077  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  
výmer   pripadajúci  k spoluvlastníckemu podielu 11,15 m². 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú,  
za cenu   17582,60 €  ( 529 693 -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      
-   užívateľka bytu  
 



V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
             

Uznesenie  č.  203/2011 – Priebežne sa plní 
z  11.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh na schválenie  prenájmu  nebytových priestorov o výmere 3,50 m², 
nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce so súpisným číslo 1330 /administratívna budova/, postavená na parcele KN 
registra „C“, č. parcely 1129/2 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. 
Zlaté Moravce, vedené  na LV č. 3453   pre obchodnú spoločnosť  Slovanet, a.s., sídlo: 
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 765 143  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   11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh na schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie  prenájmu  
nebytových priestorov o výmere 3,50 m², nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – 
budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslo 1330 /administratívna 
budova/, postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 /druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia: internetová rozvodňa   
→ pre obchodnú spoločnosť  Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 
IČO: 35 765 143  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  od 01.01.2012  do 31.12.2016   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 12,00  
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 

- prenajímaný priestor pod schodmi o výmere 3,50 m², kde je umiestnená internetová 
rozvodňa spoločnosti Slovanet, a.s. nie je možné momentálne využiť na nič iné  

- zabezpečenie  internetového rozvodu a káblovej televízie pre obyvateľov Zlatých 
Moraviec 

 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  -      prenájom   
nebytových priestorov o výmere 3,50 m², nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – 
budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslo 1330 /administratívna 
budova/, postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 /druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia: internetová rozvodňa   
→ pre obchodnú spoločnosť  Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 
IČO: 35 765 143  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  od 01.01.2012  do 31.12.2016   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  12,00 
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 



- prenajímaný priestor pod schodmi o výmere 3,50 m², kde je umiestnená internetová 
rozvodňa spoločnosti Slovanet, a.s. nie je možné momentálne využiť na nič iné  

- zabezpečenie  internetového rozvodu a káblovej televízie pre obyvateľov Zlatých 
Moraviec 

 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  204/2011 – Priebežne sa plní 
z  11.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh na  schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) 
a na I. poschodí (192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  
na  Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 
2601/17 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce  
→ pre občianske  združenie  MAJÁK, so sídlom: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 36 108 154   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   11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh    na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -   schválenie  
prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. poschodí 
(192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  na  Rovňanovej ul. 
v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 2601/17 /druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce → pre občianske  združenie  MAJÁK, so 
sídlom: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 108 154   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  3 roky od 01.01.2012  do 31.12.2014   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 v znení dodatku 
účinného od 2.12.2011 → 1,00  €/ /rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímané   
priestory  pre  OZ -  MAJÁK  na prízemí sú využívané  ako  chránené pracovisko a priestory 
na 1. poschodí  sú využívané na charitatívnu činnosť. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  -      prenájom   
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. poschodí (192,60 m²)  
nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  na  Rovňanovej ul. v Zlatých 
Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), 
postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 2601/17 /druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce → pre občianske  združenie  MAJÁK, so sídlom: 
Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 108 154   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  3 roky od 01.01.2012  do 31.12.2014   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 v znení dodatku 
účinného od 2.12.2011 → 1,00  €/ /rok.   
  
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímané   
priestory  pre  OZ -  MAJÁK  na prízemí sú využívané  ako  chránené pracovisko a priestory 
na 1. poschodí   na charitatívnu činnosť. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  205/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku Mesta Zlaté Moravce – častí  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   manželka    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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 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  -    častí  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  za cenu 10,00 €/m² 
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  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  -   
častí  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  za cenu   10,00 €/m² 
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 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  206/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  časti 
parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera 26 285 m²), ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 
24.10.2011 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 
461/2011/ 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 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 
(LV č. 3453) -  časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 291 m², ktorá bude po odčlenení  GP 
č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom 
/vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 



92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod 
č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→    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  za cenu  15,00 €/m² 
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  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 291 m², ktorá bude po 
odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. 
Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/36 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  
→    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  za cenu  15,00 €/m² 
 
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/  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 
                 
 
 
 

Uznesenie  č.  207/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  
prenájmu časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 m², ktorá bude po odčlenení  
GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom 
/vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa 11.11.2011 Ing. 
Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/37 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)    →    pre    Bc. Petra Valkoviča, a manželku Marianu 
Valkovičovú,  
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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  



n á v r h   na    schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  
prenájmu časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 m²  , ktorá bude po odčlenení  
GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom 
/vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 
92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod 
č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/37 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    
→    pre    Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,  
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 20 rokov  za nájomné 0,10 €/m²/rok  
/od 01.01.2012 do 31.12.2032/  
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/,  
    ktorý bude  nájomca  po vybudovaní   rodinného  domu na susednom pozemku /ktorý je vo   
    vlastníctve žiadateľa/  udržiavať 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) -  prenájom časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 m², ktorá bude po 
odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. 
Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/37 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  
→    pre    Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú,  
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 20 rokov  za nájomné  0,10 €/m²/rok  
/od 01.01.2012 do 31.12.2032/ 
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/,  
    ktorý bude  nájomca  po vybudovaní   rodinného  domu na susednom pozemku /ktorý je vo   
    vlastníctve žiadateľa/  udržiavať 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
        

Uznesenie  č.  208/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   časť  
pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh pozemku: ostatné plochy) 
o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce na 
Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/  →  pre  podnikateľa  Ing. Ivana 
Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: 
Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –  schválenie  
prenájmu časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh pozemku: 
ostatné plochy) o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté 
Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/   →   pre  podnikateľa  Ing. Ivana 
Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  
951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  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   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené 
o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s časťou 
pozemku  o výmere  464 m², ktorý má podnikateľ  Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj 
ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 
31 197 337  v prenájme do 31.03.2016  /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku v nájme 
podnikateľa  do 31.03.2016/ 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
prenájom časti  pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh pozemku: 
ostatné plochy) o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté 
Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/   →   pre  podnikateľa  Ing. Ivana 
Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  
951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  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   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené 
o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s časťou 
pozemku  o výmere  464 m², ktorý má podnikateľ  Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj 
ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 
31 197 337  v prenájme do 31.03.2016  /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku v nájme 
podnikateľa  do 31.03.2016/ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  209/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  375 m², na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce na 
Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a časť parcely KN registra „C“, číslo  parcely 



2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - pozemok pod jestvujúcimi 
schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 
3994)   →   pre  Miloša Jánošova, 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –  prenájmu 
pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere  375 m² /na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve 
žiadateľa/, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce na Kalinčiakovej ul. 
/bývalý ÚRAD PRÁCE/  a prenájmu časti parcely KN registra „C“, číslo  parcely 2537/1 
(druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - pozemok pod jestvujúcimi schodmi, ktoré sa 
nachádzajú na bočnej strane  budovy vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)   →   pre  Miloša 
Jánošova, 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   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na  podnikateľské účely)  
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce,  ktorý  sa nachádza pod stavbou  
→  budovou a schodmi  vo vlastníctve žiadateľa  (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých 
Moravciach /bývalý ÚRAD PRÁCE/   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
prenájom pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  375 m²/na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 vo 
vlastníctve žiadateľa/ ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce na 
Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a prenájom časti parcely KN registra „C“, číslo  
parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - pozemok pod jestvujúcimi 
schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)   
→   pre  Miloša Jánošova, 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   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinné od 11.07.2011 → 1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku    na   podnikateľské účely) . 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  Mesta  Zlaté Moravce,  ktorý  sa nachádza pod 
stavbou  →  budovou a schodmi  vo vlastníctve žiadateľa  (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach /bývalý ÚRAD PRÁCE/   
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  210/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
N á v r h     na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   



 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej 
sa nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. dielňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej 
sa nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: administr. budova)  vo 
vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: 
Robotnícka ul., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka 
č. 2169/N, (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej 
sa nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: kompresorovňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej 
sa nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná hala)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   
celková výmera  6 310 m², 

pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912  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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
N á v r h     na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. dielňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: administr. budova)  vo   vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: kompresorovňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná hala)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   celková 
výmera  6 310 m² 



pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  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 od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  
v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 
11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku 
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímané 
pozemky na Robotníckej  ulici   sa  nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve obchodnej 
spoločnosti FERROPLAST, spol. s r.o., ktoré využíva na prevádzkovanie podnikateľskej 
činnosti, z tohto dôvodu ich Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nemôže využívať na iné účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
prenájom nasledovných pozemkov:  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. dielňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: administr. budova)  vo   vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: kompresorovňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na ktorej sa 
nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná hala)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   celková 
výmera  6 310 m² 
pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 137 912  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  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 od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  
v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 
11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku 
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímané 
pozemky na Robotníckej  ulici   sa  nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve obchodnej 
spoločnosti FERROPLAST, spol. s r.o., ktoré využíva na prevádzkovanie podnikateľskej 
činnosti, z tohto dôvodu ich Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nemôže využívať na iné účely. 



 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  211/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa nachádza na  
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné meno:  Jozef Oremus,  
PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 Bánov, IČO: 14 424 240 /na 
ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným základom  / 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa nachádza na  
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné meno:  Jozef 
Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 Bánov, IČO: 
14 424 240 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok/  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 1 roka  od 01.01.2012  do 31.12.2012   
za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným 
stánkom   s   pevným   základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 m² sa nachádza pod stánkom, v ktorom 
menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj pekárenských výrobkov → 
prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/  –  
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa nachádza na  
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné meno:  Jozef 
Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 Bánov, IČO: 
14 424 240 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 
základom/  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 1 roka  od 01.01.2012  do 
31.12.2012   za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod 
predajným stánkom s pevným základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 m² sa nachádza pod stánkom, v ktorom 
menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj pekárenských výrobkov → 
prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného pozemku. 
 



V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  212/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5602 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 m², ktorý sa 
nachádza na  Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela KN registra „C“, 
č. parcely 1904/7 o výmere 13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto 
podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný v ŽR 
ObÚ Nitra pod č. 407 – 2005   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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5602 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 m², ktorý sa nachádza na  Námestí 
Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela KN registra „C“, č. parcely 1904/7 o výmere 
13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza predajný stánok; 
pozemok nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: 
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra pod č. 
407 – 2005   /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 
základom/  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 1 roka  od 01.01.2012  do 
31.12.2012   za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod 
predajným stánkom s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  o výmere 13 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj 
zmrzliny → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného 
pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/  –  
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“,  číslo parcely 5602 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 m², ktorý sa nachádza na  Námestí 
Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela KN registra „C“, č. parcely 1904/7 o výmere 
13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza predajný stánok; 
pozemok nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: 
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra pod č. 
407 – 2005   /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 
základom/  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  1 roka rokov  od 



01.01.2012  do 31.12.2012  za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom). 
 Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  o výmere 13 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj 
zmrzliny → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného 
pozemku. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  213/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v 
Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Roman  Geiszler,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01 
Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné 
plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01 
Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
/na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným základom, ktorý je 
jeho vlastníctvom/    na dobu  1 roka  od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné  20,00  
€/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným 
základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  o výmere 11,2 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkoval podnikateľskú činnosť - prenájom 
pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/  –  
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: ostatné 
plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  → 
pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Roman  Geiszler,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  
953 01 Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   z  



dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
/na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným základom, ktorý je 
jeho vlastníctvom/    na dobu 1 roka  od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné 20,00  
€/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným 
základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  o výmere 11,2 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkoval podnikateľskú činnosť - prenájom 
pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného pozemku. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  214/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
_________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 (druh 
pozemku: záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama Chalúpku v 
Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 
01   Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   
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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 (druh pozemku: 
záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01   
Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   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 1 roka →  od 01.01.2012  do 
31.12.2012  za  nájomné vo výške  700,00 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m², využívaná na podnikateľské účely sa 
nachádza  za prevádzkou Rýchle občerstvenie“, v ktorej podnikateľ prevádzkuje 
podnikateľskú činnosť /LETNÁ  ZÁHRADA  ohradená dreveným obkladom – guľatinou/. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –  
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 (druh pozemku: 
záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01   
Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   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 1 roka →  od 01.01.2012  do 31.12.2012  
za  nájomné vo výške  700,00 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m², využívaná na podnikateľské účely sa 
nachádza  za prevádzkou Rýchle občerstvenie“, v ktorej podnikateľ prevádzkuje 
podnikateľskú činnosť /LETNÁ  ZÁHRADA  ohradená dreveným obkladom – guľatinou/. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                 

Unesenie  č.  215/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
 časť pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  spoločného dvora, 
využívané podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: 
Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  
na ktorom sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo 
vlastníctve  Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince -  využívaná podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto 
podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na 
podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 
951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  - prenájom 
nasledovných pozemkov 
 časť  pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  spoločného dvora, využívané 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  na ktorom sa  
nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja Judina a 
Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince -  využívaná podnikateľom 
Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, 
IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  od 01.01.2012  
do 30.04.2016  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 



mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že na prenajímanom  
pozemku  na Bernolákovej ulici č. 57 -  pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  
3470/31 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce  sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  
Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, využívaná 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  a časť pozemku  parcely  KN registra 
„C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² , 
ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a  tvorí priestory  spoločného dvora sú využívané 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  a je susediacou časťou pozemku k časti 
pozemku tej istej parcely o výmere 51 m², ktorú má uvedený podnikateľ v prenájme na 
základe  výsledkov priameho prenájmu od 01.05.2011 do 30.04.2016. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  -     
prenájom nasledovných pozemkov 
 časť  pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  spoločného dvora, využívané 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  na ktorom sa  
nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja Judina a 
Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince -  využívaná podnikateľom 
Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, 
IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  od 01.01.2012  
do 30.04.2016  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na  
podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že na prenajímanom  
pozemku  na Bernolákovej ulici č. 57 -  pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  
3470/31 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce  sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  
Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, využívaná 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  a časť pozemku  parcely  KN registra 
„C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² , 
ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a  tvorí priestory  spoločného dvora sú využívané 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 
Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  a je susediacou časťou pozemku k časti 
pozemku tej istej parcely o výmere 51 m², ktorú má uvedený podnikateľ v prenájme na 
základe  výsledkov priameho prenájmu od 01.05.2011 do 30.04.2016. 



 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  216/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
 
Návrh   na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 m², ktorý 
sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľku 
obchodné meno:  Ing. Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: SNP 942/7, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 30 756 219 /na ktorom má uvedená  podnikateľka umiestnený 
predajný stánok s pevným základom/  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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 m², ktorý sa nachádza na  
Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľku obchodné meno:  Ing. 
Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
30 756 219 /na ktorom má uvedená  podnikateľka umiestnený predajný stánok s pevným 
základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na dobu 1 roka  odo dňa  01.01.2012 do 31.12.2012 za  nájomné  20,00  €/m²/rok  
(prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  pozemku na 
Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m² sa nachádza pod stánkom s pevným základom, ktorý  je  
vlastníctvom uvedenej podnikateľky a je využívaný na  podnikateľské účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/  –  
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 (druh pozemku: ostatné 
plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 m², ktorý sa nachádza na  
Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľku obchodné meno:  Ing. 
Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
30 756 219 /na ktorom má uvedená  podnikateľka umiestnený predajný stánok s pevným 
základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na dobu 1roka odo dňa  01.01.2012 do 31.12.2012 za  nájomné  20,00  €/m²/rok  
(prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m² sa nachádza pod stánkom s pevným 
základom, ktorý  je  vlastníctvom uvedenej podnikateľky a je využívaný na  podnikateľské 
účely. 



 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
         

Uznesenie  č.  217/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely - okolo stavieb /budov/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely 
obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , 
IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory 
nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely - 
okolo stavieb /budov/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý predstavuje  
priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely obchodnou 
spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 



36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa 
v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý predstavuje  
priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely obchodnou 
spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 
36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa 
v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , 
IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 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 od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  
(prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímané 
pozemky  na  Bernolákovej ulici  tvoria  spoločný dvor  v okolí budov vo vlastníctve 
obchodnej spoločnosti  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , 
IČO: 36 534 668  a  sú využívané vyššie uvedenou obchodnou spoločnosťou  na 
podnikateľské účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
prenájom nasledovných pozemkov:  
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely 
obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , 
IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory 
nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely - 
okolo stavieb /budov/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý predstavuje  
priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely obchodnou 
spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 
36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa 
v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý predstavuje  
priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské účely obchodnou 
spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 
36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa 
v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , 
IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 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 od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  



(prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajímané 
pozemky  na  Bernolákovej ulici  tvoria  spoločný dvor  v okolí budov vo vlastníctve 
obchodnej spoločnosti  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 36 534 668  a  sú využívané vyššie uvedenou obchodnou spoločnosťou  na 
podnikateľské účely. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  218/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 (druh 
pozemku: záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², ktorý sa 
nachádza za Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  oddychovou   
spoločenskou    zónou/  
v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 42 201 756 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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 (druh pozemku: 
záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², ktorý sa nachádza za 
Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  oddychovou   spoločenskou    zónou/  
v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 42 201 756 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  
od 01.01.2012  do 31.12.2022  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku -  článok 9 
ods. 1 písmeno g) -účinného od 02.12.2011→ 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-   využitie pozemku na výcvik psov   
-  oplotenie pozemku, jeho údržba a pretvorenie do podoby zodpovedajúcej požiadavkám  
    na  jeho využitie    na  uvedený účel  na vlastné náklady  

      -  umožnenie  prístupu  pre mechanizmy v prípade potreby ich využitia v prednej časti  
          pozemku, ktorá bude slúžiť  záujmom obyvateľov Chyzeroviec 

-  bezplatná prezentácia  a praktické  ukážky výcviku psov na príležitostných akciách  
   organizovaných Mestom  Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/  –   
prenájom  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 (druh pozemku: 
záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², ktorý sa nachádza za 
Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  oddychovou   spoločenskou    zónou/  



v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 42 201 756 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  
od 01.01.2012  do 31.12.2022  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení  jeho dodatku -  článok 9 
ods. 1 písmeno g) - účinného od 02.12.2011/→ 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-   využitie pozemku na výcvik psov   
-  oplotenie pozemku, jeho údržba a pretvorenie do podoby zodpovedajúcej požiadavkám  
    na  jeho využitie    na  uvedený účel  na vlastné náklady  

      -  umožnenie  prístupu  pre mechanizmy v prípade potreby ich využitia v prednej časti  
          pozemku, ktorá bude slúžiť  záujmom obyvateľov Chyzeroviec 

-  bezplatná prezentácia  a praktické  ukážky výcviku psov na príležitostných akciách  
   organizovaných Mestom  Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  219/2011 – Priebežne sa plní 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
___________________________________________________________________________ 
 
Návrh na schválenie  zámeru  previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  
časť  parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 
28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové Kostoľany 
476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať parcelu č.  887/39 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) →   pre   Rudolfa  Magušína, a manželku 
Janu Magušínovú,  
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  11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh na schválenie  zámeru  previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  časť  
parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 
celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta 
Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 28.11.2011 /vyhotoveným geodetom 
Tiborom Drienovským GOK, Jedľové Kostoľany 476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 
34 392 301/ bude predstavovať parcelu č.  887/39 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  
→   pre   Rudolfa  Magušína a manželku Janu Magušínovú,    
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  



spôsob   prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -    
zámer previesť časť  parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 28.11.2011 
/vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové Kostoľany 476, 951 96 
Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať parcelu č.  887/39 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  
→   pre   Rudolfa  Magušína, a manželku Janu Magušínovú,   
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/  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 
                 
 
 

Uznesenie  č.  220/2011 - Splnené 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh na 2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 16.  
b e r i e   n a v e d o m i e 
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 5,  č. 6, č. 14 a č. 15, ktoré boli schválené v kompetencii primátora mesta.  
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                               

Uznesenie  č.  221/2011 - Splnené 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh na   schválenie  VZN  č. 9/2011 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh na   schválenie  VZN  č.9/2011 o dani z nehnuteľností mesta Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
VZN  č.9/2011 o dani z nehnuteľností mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2005 o dani z nehnuteľností  v plnom 
rozsahu. 



 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                

Uznesenie  č.  222/2011 - Splnené 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na schválenie VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na schválenie VZN č.10/2011o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh VZN č.10/2011o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení 
pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 
Moravce  v plnom rozsahu 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 

Uznesenie  č.  223/2011 - Splnené 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o 
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Zlaté Moravce   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce  v plnom 
rozsahu. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                  

Uznesenie  č.  224/2011 - Splnené 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  



návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  v znení 
pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta  v plnom rozsahu. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
 

Uznesenie  č.  225/2011 – Priebežne sa plní 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Návrh na   schválenie  Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2012 s výhľadom na rok 2013 a 2014  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 a 
2014  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s pripomienkami 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce s výhľadom na rok 2013 a 2014  
 
V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
 

Uznesenie  č.  226/2011 – Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 

Zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Správa 
športových zariadení ich splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie  a zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko 
a Správa športových zariadení splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. 
z r u š u j e 
príspevkové organizácie: 

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 37869639 

tak, že tieto sa zrušujú dňom 31.12.2011, pričom k ich zániku dochádza ich splynutím do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so 
sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom zrušovaných 
príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  
povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové organizácie, vrátane bankových 
účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených príspevkových organizácii, všetky pohľadávky 



a záväzky, ako aj tie, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov prejdú dňom 01.01.2012 
na tohto právneho nástupcu – príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 
z r i a ď u j e  
príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  vzniká splynutím  zrušovaných príspevkových 
organizácií  

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 37869639 

s c h v a ľ u j e 
a) Dodatok č.  1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 181412 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto 
uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
37869639 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu 

 
 
 
 
 
 
 
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce v predloženom znení uvedenom 
v prílohe č. 3 k tomuto uzneseniu. 
  
V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
 

Uznesenie  č.  227/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Príprava transformácie Službytu 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
u k l a d á 
mestskému úradu v Zlatých Moravciach prípravu transformácie Službytu m.p. na inú právnu 
formu. 
 
V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
 
 

Uznesenie  č.  228/2011 - Splnené  
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 



Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  - STARS, s.r.o.(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, 
I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
STARS, s.r.o. 
s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
STARS, s.r.o.  Bernolákova, č. 24, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35956305, predmetom ktorej 
bude: 
a) prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom Projektu IBV- Mlynský 
potok v lokalite „Za majerom“ v k.ú. Zlaté Moravce (predaj písomne určených objektov 
Projektu), a to najmä k objektu „SO-02“ Miestne komunikácie a „SO-11“ Verejné osvetlenie, 
zo stavebníka STARS, s.r.o. na Mesto Zlaté Moravce za kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 
EURO (slovom: jedno euro), a ktorou sa Mesto Zlaté Moravce zaviaže vybudované a 
zmluvnými stranami písomne určené objekty Projektu kúpiť do svojho výlučného vlastníctva 
so všetkými príslušnými právami a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu celkovo vo výške 
1,00-EURO (slovom: jedno euro) a zároveň  riadne spravovať a udržiavať v spôsobilom stave 
na verejné užívanie, a to v predloženom znení, 
b) dohoda zmluvných strán STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce, že stavebníkom 
komunikácie č. 4, SO-02 Miestne komunikácie, bude aj Mesto Zlaté Moravce a to s jeho 
finančným podielom na výstavbe vo výške symbolického 1,00 Euro.  Po schválení výstavby 
komunikácie č.4 pre SO-02 v programovom rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 a 
podpísaní zmluvy o spoločnej výstavbe komunikácie č.4 pre SO-02,  STARS, s.r.o. a Mesto 
Zlaté Moravce požiadajú stavebný úrad o vydanie  stavebného povolenia pre SO 02- Miestne 
komunikácie, v časti komunikácia č.4, v žiadosti ktorej budú uvedení v postavení  stavebníka 
obidva subjekty – STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
     

Uznesenie  č.  229/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-K40138/11.00 
Slovenský pozemkový fond(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-
K40138/11.00 medzi prevodcom: SR- Slovenským pozemkovým fondom a nadobúdateľom: 
Mestom Zlaté Moravce 
s c h v a ľ u j e 
a) návrh Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-
K40138/11.00 medzi  prevodcom: SR - Slovenským pozemkovým fondom a nadobúdateľom: 
Mestom Zlaté Moravce, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý 
je zapísaný na LV č. 5495, reg.“C“ ako par. č.2275/2- ostatné plochy, o výmere 3374 m2, na 
Mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb – mestskej uličnej 
komunikácie v rámci „IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa“,  



b) bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 5495, 
reg.“C“ ako par. č.2275/2- ostatné plochy, o výmere 3374 m2, z prevodcu: SR – Slovenský 
pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 na  nadobúdateľa: Mesto 
Zlaté Moravce za účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb – mestskej uličnej 
komunikácie v rámci „IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa“ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 

Uznesenie  č.  230/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín a zloženie Redakčnej rady 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  Dodatku č. 3 k Štatútu  Tekovských novín  
odporúča    
primátorovi mesta prijať dodatok č.3 k štatútu Tekovských novín, v nasledovnom znení: 
1.V článku V sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„3. Redakčnú radu menuje vydavateľ na volebné obdobie do nového ustanovujúceho 
zastupiteľstva. Redakčná rada má 7 členov,  v zložení:  
-   2    zástupcovia za MsÚ,    
- 3 zástupcovia z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých na vymenovanie 
navrhuje mestské zastupiteľstvo, 
-   1 zástupca z radov obyvateľov mesta, 
-   1 šéfredaktor.“ 
2. V článku VII sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: „Štatút Tekovských 
novín jeho zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.“ 
3. Tento Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu 
štatutárnym zástupcom vydavateľa. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 

Uznesenie  č.  231/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Zloženie Redakčnej rady 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh zástupcov z radov poslancov mestského zastupiteľstva do Redakčnej rady Tekovských 
novín 
s c h v a ľ u j e 
p. poslankyňu  Eriku Babockú,  p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú, p. poslanca Ing. Jozefa 
Škvareninu ako zástupcov mestského zastupiteľstva, ktorých navrhuje vymenovať za členov 
Redakčnej rady. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 

    
Uznesenie  č.  232/2011 - Splnené 



z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného  dňa  19.12.2011 

 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1.1.2012 do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce, IČO: 
37865081,  nasledovný majetok mesta: 
Rekonštrukcia ZŠ – Pribinova ul. 1, Zlaté Moravce – modernizácia ZS, prestavba a prístavba 
budovy školských dielní, na pozemku parc. č. 1565/1 (stavba – budova ZŠ súp. č. 1207), 
1565/2, 1565/8, 1565/9 (stavba – dielne súp. č. 3238), 1565/10, 1565/11 (stavba – garáž súp. 
č. 3239), 1565/13, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, s: 

- obstarávacou cenou: 620.131,79 eur (rekonštrukcia, modernizácia, prestavba, 
prístavba) 

- obstarávacou cenou: 26.344,22 eur (výpočtová technika – softvér, hardvér, 
príslušenstvo) 

- obstarávacou cenou:    18.929,62 eur  (výpočtová technika – hardvér a softvér) 
- obstarávacou cenou:    20.670,07 eur (mobiliár interiéru) 

 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 

Uznesenie č. 233/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Informácia o zmene sekretárov 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára v Komisii mládeže, školstva, kultúry a športu, kde PaedDr. 
Klaudiu Ivanovičovú nahrádza Mgr. Danuša Hollá. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára v Komisii mládeže, školstva, kultúry a športu, kde PaedDr. 
Klaudiu Ivanovičovú nahrádza Mgr. Danuša Hollá 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
       

Uznesenie  č.  234/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 

Odvolanie náčelníka Mestskej polície z funkcie z dôvodu ukončenia jeho pracovného 
pomeru dohodou 



Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Mgr. Ivana Hritza z funkcie z dôvodu 
ukončenia jeho pracovného pomeru s Mestom Zlaté Moravce dohodou k 31.12.2011 
o d v o l á v a  
náčelníka Mestskej polície Mgr. Ivana Hritza z funkcie z dôvodu ukončenia jeho pracovného 
pomeru s Mestom Zlaté Moravce dohodou,  a to s účinnosťou k 1.1.2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 

Uznesenie č. 235/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 
Návrh na menovanie  náčelníka Mestskej polície  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh primátora mesta na menovanie PhDr. Mariána Takáča v súčasnosti vykonávajúceho 
funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach  za náčelníka 
Mestskej polície v Zlatých Moravciach s účinnosťou od 1.1.2012 
m e n u j e  
PhDr. Mariána Takáča, ktorý vykonáva funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície 
v Zlatých Moravciach, za náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach s účinnosťou od 
1.1.2012  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 

Uznesenie č. 236/2011 - Splnené 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Návrh súhlasu mesta Zlaté Moravce k zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej 
školy – Little treasures do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o   
žiadosť spoločnosti ESAM s.r.o., Zlaté Moravce o vydanie súhlasu mesta Zlaté Moravce k 
zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej školy – Little treasures  do siete  škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
s ú h la s í 
so zaradením Súkromnej bilingválnej materskej školy - Little treasures na území mesta Zlaté 
Moravce do siete  škôl MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 
Uznesení spolu: 44 + 1 potvrdenie nepodpísaného z 10. MZ 
Splnené: 17 



Priebežne sa plní: 26 + 1 potvrdenie nepodpísané z 10. MZ 
Nepodpísané: 1 
 
 
          
 
 
 


