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Uznesenie č. 285 /2012 -  Určenie zapisovateľky - Splnené 
Uznesenie č. 286 /2012 -  Určenie overovateľov zápisnice - Splnené 
Uznesenie č. 287 /2012 Schválenie návrhovej komisie  - Splnené 
Uznesenie č. 288 /2012 Návrh na schválenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby - Splnené 
Uznesenie č. 289 /2012 Všeobecne   záväzné   nariadenia mesta Zlaté Moravce č.    4/2012   -  
Trhový poriadok    pre   príležitostné   trhy - Splnené 
Uznesenie č. 290 /2012 na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  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. 1  /A1/ na prvom nadzemnom podlaží -  prízemí  bytového domu, vchod č. 49, súpisné 
číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   49   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – 
izbový byt) – Priebežne sa plní 
Uznesenie č. 291 /2012 na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  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. 8  /B4/ na  štvrtom nadzemnom podlaží – treťom poschodí  bytového domu, vchod č. 
49, súpisné číslo 3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  49   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) Priebežne sa plní 
Uznesenie č. 292 /2012 Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5091)   -  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),   konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 

vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) Priebežne sa plní 

Uznesenie č. 293 /2012 na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ 
-   schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 535 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera parcely  9 995 m²), ktorý sa nachádza 
na  Ul. Chyzerovecká v Zlatých Moravciach za účelom umiestnenia – inštalácie 
jednostranného reklamného panelu o rozmeroch 510 x 240 cm (šírka x výška)   
 → pre   podnikateľský subjekt  -  obchodné meno:  ISPA, spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 
851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 
3171/B  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Splnené 
Uznesenie č. 294 /2012 na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  
-  schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3164/20 (druh 
pozemku: orná  pôda)  o výmere  199,35  m2   , ktorý sa nachádza na Nitrianskej ulici 
v Zlatých Moravciach  → pre Paulínu  Zámečníkovú,  z   dôvodu  hodného  osobitného  
zreteľa    podľa      § 9a    ods.    9       písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o   majetku   
obcí   v znení   neskorších   predpisov. - Splnené 
Uznesenie č. 295 /2012 na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) - spôsobu prevodu  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh 



pozemku:  zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²)  o výmere cca 217 m², ktorý 
sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach, 
 pre   Ing. Jana Štrbu a manželku  Františku Štrbovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 
neskorších predpisov. Priebežne sa plní 
Uznesenie č. 296 /2012 Návrh k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce – 
Programový rozpočet - Splnené 
Uznesenie č. 297 /2012 Návrh k 1. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce – 
rezervný fond a fond rozvoja bývania Splnené 
Uznesenie č. 298 /2012 Návrh  k 3. úprave Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
k 31.12.2011 Splnené 
Uznesenie č. 299 /2012 Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
základe zlúčenia mestských podnikov Splnené 
Uznesenie č. 300 /2012 Návrh na úpravu platu primátora Mesta Zlaté Moravce - 
Nepodpísané 
Uznesenie č. 301 /2012 - Zverenie majetku mesta do správy mestského podniku Záhradnícke 
služby  mesta Zlaté Moravce - Splnené 
Uznesenie č. 302 /2012 Správa o činnosti MsP v Zlatých Moravciach za rok 2011 - Splnené 
Uznesenie č. 303 /2012 Dodatok č. 1 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície - Splnené 
Uznesenie č. 304 /2012 Výkon úloh ustanovených zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach na území obce 
Topoľčianky. - Splnené  
Uznesenie č. 305 /2012 Informácia o zmene sekretára komisie finančnej Splnené 
Uznesenie č. 306 /2012 Návrh na zmenu predsedu  komisii finančnej a zmenu členov v 
komisii finančnej, v komisii zdravotníctva, sociálnej a bytovej politiky, komisii výstavby,ÚP, 
ŽP a ochrany kultúrnych pamiatok a v komisii pre eurofondy a strategické plánovanie. 
Nepodpísané  
Uznesenie č. 307 /2012 Informácia o spotrebe energií v meste podľa jednotlivých druhov v 
roku 2011 Splnené 
Uznesenie č. 308 /2012 Prešetriť dodržanie podmienok zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce 
a Prvá energetická a teplárenská  spoločnosť a vyvodiť závery  a predložiť kópie originálov 
zmlúv poslancom Priebežne sa plní 
Uznesenie č. 309 /2012 Rozdelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, 
športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta Priebežne sa plní 
Uznesenie č. 310 /2012 Návrh na delegovanie  zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Mestskej 
školskej rady a do rád škôl  pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  
pôsobnosti  Mesta  Zlaté  Moravce Splnené 
Uznesenie č. 311 /2012 Súhlas mesta Zlaté Moravce k  zaradeniu Súkromnej  materskej školy 
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR Splnené 
Uznesenie č. 312 /2012 Návrh na prístavbu stolnotenisovej herne k budove CVČ Zlaté 
Moravce Priebežne sa plní 
 
Prijatých uznesení - 28 
Splnené - 19 
Pribežne sa plní – 7 
Nepodpísané - 2 


