
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
pri  MsZ  v Zlatých  Moravciach

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Z á p i s n i c a   č. 3/2015

zo zasadnutia Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, konaného dňa

02. júna 2015 /t.j. v utorok/ o 1600 hodine
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach

Prítomní:        predseda komisie:  Mgr. Michal Cimmermann
                         podpredsedkyňa: JUDr. Alžbeta Esterková,
                         a členovia: Ing. Ján Adamec, Ing. Radovan Štekl, Bc. Martin Raček
Neprítomní:    JUDr. Helena Rozborová, Mgr. Roman Šíra

Hostia:             Ing. Serafína Ostrihoňová – primátorka mesta, Ing. Miroslav Šlosár – prednosta MsÚ,
                         MVDr. Marta Balážová – viceprimátorka a poslankyňa MsZ,  poslanci MsZ  - 
                         PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola a RNDr. Jozef Paluška,
                          Pani Viera Pechová s manželom, MUDr. Bátovský, JUDr. Ing. Martin Cimrák LLM – 
                          poverený riaditeľ mestskej nemocnice, zástupkyne STELLA DSS pani Mgr.
                          Džmurová, pani Fáberová a pani Vargová; Mgr. Monika Paulová    
                           
Sekretár:         Ing. Peter Kmeť                         
                         ( viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice )

                          
Program:
1.
Otvorenie – rokovanie komisie otvorila podpredsedkyňa komisie pre dočasnú neprítomnosť predsedu
komisie a privítala prítomných. 
2.
Podpredsedkyňa  komisie  dala  schváliť  program  rokovania  komisie  podľa  pozvánky,  ktorý  bol
doplnený o dva body na návrh sekretára komisie, nakoľko sú potrebné prerokovať a prišli až v deň
konania komisie.
Hlasovanie za predložený program rokovania 3. zasadnutia komisie:
3.1 Žiadosť  p.  Viery  Pechovej  –  Sv.Michal  o prenájom  nebytových  priestorov  spravovaných

Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce – zaradenie žiadosti na
najbližšiu majetkovú komisiu a do najbližšieho zasadnutia MsZ.  

3.2 Žiadosť MUDr. Vladimíra Bátovského – Vox Lauri – o prejednanie nájmu v mestskej nemocnici
za osobnej účasti na komisii.

3.3 Žiadosť  o účasť  na  komisii  pri  prejednávaní  prenájmov  v mestskej  nemocnici  povereného
riaditeľa JUDr. Ing. Martina Cimráka LLM. 

3.4 Žiadosti  spoločnosti  REVITAL  STAV  s.r.o.  o prerokovanie  predloženého  podnikateľského
zámeru,  ktorý  rieši  obnovu  národnej  kultúrnej  pamiatky  Župný  dom  v Zlatých  Moravciach.
Zároveň žiadajú o možnosť účasti pri prejednávaní tejto žiadosti na rokovaní komisie.

3.5 Žiadosť  manželov  Ing.  Mária  a Július  Kesegoví  o odkúpenie  mestského  pozemku  -  parcely
registra „C“ číslo 1918/12 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - pod ich
stavbou súp. číslo 3525 za odporúčanú cenu komisiou.

3.6 Doplnená žiadosť – prehodnotenie ceny - o odkúpenie časti mestského pozemku p. Richardom
Havettom  na  vybudovanie  spevnenej  plochy  na  zásobovanie  tovarom  jeho  nehnuteľnosti  na
Hviezdoslavovej ulici.   (doplnená opakovaná žiadosť z predchádzajúcej komisie) 

3.7 Žiadosť  STELLA  DSS  n.o.,  Ul.  Bernolákova  22,  Zlaté  Moravce  o  realizáciu výkonu  troch
uznesení  MsZ  v Zlatých  Moravciach,  Uznesenie  č.  810/2014  z 36.  zasadnutia  MsZ  zo  dňa
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14.08.2014,  Uznesenia  č.  811/2014  z 36.  zasadnutia  MsZ  zo  dňa  14.08.2014  a Uznesenia  č.
864/2014 z 38. zasadnutia MsZ zo dňa 18.09.2014, ktoré bývalý primátor mesta nerealizoval.

3.8 Žiadosť Službytu m.p. Zlaté Moravce o zrušenie uznesení č. 897/2014 a  č. 56/2015 na prevod
mestského bytu pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, a návrh na schválenie nových uznesení,
nakoľko  prevod  bytu  bude  realizovaný  pre  manželov  Vojtasovicsových  do  bezpodielového
spoluvlastníctva manželov. 

3.9 Žiadosť  p.  Ing.  Magdalény  Divincovej  o súhlas  vlastníka  nehnuteľnosti  k umiestneniu  sídla
obchodnej firmy na adrese trvalého bydliska – bytový dom Tekovská 51.    

3.10 Žiadosť p. Mgr. Moniky Paulovej o prenájom časti z nebytových priestorov v budove „Denné
centrum“ – miestnosť č. 4, za účelom zriadenia vzdelávacej agentúry pre občanov, za nájomné 1,-
€/rok. 

3.11 Žiadosť spoločnosti ARDIS a.s. splnomocnenej spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti  pozemku o výmere 1177 m2 z parcely
registra „E“ č. 5694 a o prenájom pozemkov s podielom mesta 5/12-in o celkovej výmere 29,17
m2 parciel  registra  „E“  č.  5131/2,  5132/2,  5133/2,  5134/2  a 5135/2,   za  účelom vybudovania
dopravného napojenia stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce – Továrenská ulica“ na cestu
II/511 a budovanie dopravných ostrovčekov na pozemkoch mesta, za symbolickú sumu 1 EURO
za celú dobu trvania nájmu, pre vydanie stavebného povolenia. Žiadosť o zaradenie na najbližšie
zasadnutie MsZ. 

3.12 Žiadosť spoločnosti ARDIS a.s. splnomocnenej spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na inžinierske siete –
vodovodnú prípojku 15,3 bm a kanalizačnú prípojku 13,7 bm  pre  stavbu „HYPERMARKET
Zlaté Moravce – Továrenská ulica“  na pozemku – parcele KN registra „E“ č. 5694, pre vydanie
stavebného povolenia. Žiadosť o zaradenie na najbližšie zasadnutie MsZ.

3.13 Žiadosť spoločnosti Elektrosystémy, spol. s r.o. o odkúpenie objektu na ulici Viničná 1.
3.14 Žiadosť Ing. Mgr. Petra Filipčíka o prenájom poľnohospodárskej pôdy za účelom pestovania

netradičných ovocných plodín spojené s agroturistikou – v k.ú. Prílepy parcely KN registra „E“ č.
161 a 162.

3.15 Žiadosť  Ing.  Milana  Horného  –  samostatne  hospodáriaceho  roľníka  o prenájom  mestskej
poľnohospodárskej pôdy na 10 rokov, ktorú už dlhodobo užíva v k.ú. Prílepy. Jedná sa o pozemky
– parcely KN registra „E“ č. 140, 141, 144/1 (40 % výmery), 161 (60% výmery), 162 a 166/1
(100% výmery) a 384/6 (100% výmery).

3.16 Žiadosť SLUŽBYTu Zlaté Moravce, mestský podnik o prejednanie žiadosti manželov Dušana
Lukáča a Márii  Lukáčovej  bytom Tekovská 55 Zlaté Moravce o odkúpenie bytu č.  38 (F2) 2.
nadzemné  podlažie  v celosti  a spoluvlastníckeho  podielu  na  spoločných  častiach  a spoločných
zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na  pozemku  v podiele  83539/3740077-in  do
bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  v mestskom  zastupiteľstve  –  schválenie  zámeru
odpredaja.

3.17 Žiadosť vlastníkov bytového domu na Ul. 1. mája 1169/29 – 35, Zlaté Moravce o predĺženie
nájomnej zmluvy č. 2561/2012 o 15 rokov a zmeny výmer prenájmu pozemku podľa priloženej
situácie na 433,5 m2 – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Komisia správy  mestského  majetku,  podnikateľskej  činnosti,  obchodu  a  služieb  na  svojom  3.
zasadnutí dňa 02. 06. 2015  schválila predložený doplnený program rokovania komisie:
Hlasovanie: za  4
                    proti 0 
                    zdržal sa hlasovania 0 
Program komisie bol schválený.

Komisia pristúpila k prerokovaniam jednotlivých bodov: 
JUDr. Esterková – požiadala členov komisie, aby sa vyjadrili k prvému prerokovávanému bodu: 
3.1 Žiadosť  p.  Viery  Pechovej  –  Sv.Michal  o prenájom  nebytových  priestorov  spravovaných

Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce – zaradenie žiadosti na
najbližšiu majetkovú komisiu a do najbližšieho zasadnutia MsZ.  
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Na rokovanie komisie  bol pozvaný JUDr.  Ing. Martin Cimrák LLM – poverený riaditeľ Mestskej
nemocnice  Prof.  MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce,  aby  vysvetlil  zámer  prenájmu
nebytových priestorov v areáli nemocnice a najmä konkrétneho priestoru, o ktorý požiadala pani Viera
Pechová – Sv.Michal v budove vľavo od vrátnice. Pani Pechová má prenajatú časť o výmere 22,95 m2,
ktorú na základe rokovania mestského zastupiteľstva získa nájomca za pôvodných podmienok (35,-
€/m2 + paušál za energie)  na základe vyhláseného zámeru prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,  schvaľovaného  na  najbližšom  rokovaní  mestského  zastupiteľstva  dňa  11.06.2015.  Druhý
vedľajší  priestor  o výmere  cca  44,40  m2 môže  nemocnica  ponúknuť  na  priamy  prenájom  za
výhodnejších podmienok (pôvodný nájomca si našiel nové priestory a uvoľnil ich k 30.04.2015).
Na rokovanie komisie  bola pozvaná pani Pechová s manželom, aby vysvetlili  ich zámer  a ponúkli
možnosti, za akých by uvedené nebytové priestory boli ochotné prevziať do nájmu.
Podpredsedkyňa  komisie  odovzdala  slovo  a vedenie  komisie  došlému  predsedovi  komisie  Mgr.
Cimmermannovi, ktorý pokračoval v prerokovaní tohto bodu. Na základe rôznych návrhov dospela
komisia k nasledovnému návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 27/2015
Pani Viera Pechová – Sv.Michal v budove vľavo od vrátnice má prenajatú časť o výmere 22,95 m2,
ktorú na základe predošlého rokovania mestského zastupiteľstva získa na 10 rokov za pôvodných
podmienok  (35,-  €/m2 +  paušál  za  energie)   na  základe  vyhláseného  zámeru  prenájmu  z dôvodu
hodného  osobitného zreteľa,  schvaľovaného na najbližšom rokovaní  mestského  zastupiteľstva  dňa
11.06.2015.
Druhý vedľajší  priestor o výmere cca 44,40 m2 komisia  odporúča schváliť na rokovaní mestského
zastupiteľstva dňa 25.06.2015 na základe vyhlásenia zámeru prenájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pre pani Vieru Pechovú – Sv. Michal na dobu 10 rokov, pričom prvých 5 rokov za nájom 25,-
€/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,-€/m2, pričom nájomníčka zrekonštruuje priestory na začiatku
nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa pred uplynutím
doby nájmu, za povinnosti vrátenia alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených investícií. (materiál
do MsZ pripraví správca majetku mesta mestská nemocnica) 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  3
                    proti  2 
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.2 Žiadosť MUDr. Vladimíra Bátovského – Vox Lauri – o prejednanie nájmu v mestskej nemocnici
za osobnej účasti na komisii.

Na prerokovanie bodu bol pozvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák – poverený riaditeľ Mestskej nemocnice
Prof.  MUDr.  Rudolfa  Korca,  DrSc.  Zlaté  Moravce,  aby  vysvetlil  zámer  prenájmu  nebytových
priestorov v areáli nemocnice a najmä tohto konkrétneho priestoru, o ktorý požiadala spoločnosť Vox
Lauri zastúpená MUDr. Vladimírom Bátovským. Mestská nemocnica potrebuje priestor o výmere 37,5
m2 pre svoju potrebu a nemôže ho uvoľniť pre Vox Lauri.
Na rokovanie komisie bol pozvaný MUDr. Bátovský, aby vysvetlil ich zámer a ponúkol možnosti, za
akých by doterajšie nebytové priestory boli ochotný ďalej užívať v nájme.
Na základe rôznych návrhov dospela komisia k nasledovnému návrhu uznesenia:
Uznesenie č. 28/2015
Doterajšie  priestory  o výmere  210  m2 komisia  odporúča  schváliť  v  mestskom  zastupiteľstve  za
nasledovných podmienok: doba nájmu do 31.12.2020, mesačný paušál 1000,- € za nájomné a energie,
na základe vyhláseného zámeru prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, schvaľovaného na
najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 11.06.2015, pričom ďalší priestor o výmere 37,5
m2, ktorý nemocnica potrebuje pre svoje potreby komisia neodporúča schváliť do nájmu Vox Lauri,
s.r.o. a to z dôvodu, že ho nemocnica potrebuje pre svojich zamestnancov oddelenia ARO. (materiál
do MsZ pripraví správca majetku mesta mestská nemocnica) 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
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Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.3 Žiadosť  o účasť  na  komisii  pri  prejednávaní  prenájmov  v mestskej  nemocnici  povereného
riaditeľa JUDr. Ing. Martina Cimráka LLM.

Uvedený bod súvisí s predošlými prejednávanými bodmi.
 
3.4 Žiadosti  spoločnosti  REVITAL  STAV  s.r.o.  o prerokovanie  predloženého  podnikateľského

zámeru,  ktorý  rieši  obnovu  národnej  kultúrnej  pamiatky  Župný  dom  v Zlatých  Moravciach.
Zároveň žiadajú o možnosť účasti pri prejednávaní tejto žiadosti na rokovaní komisie.

Predseda  komisie  pozval  zástupcov  spoločnosti  REVITAL  STAV  s.r.o  o vysvetlenie  ich  zámeru
zrekonštruovať Župný dom na ich náklady.
Ing.  Vladimír  Raček  a JUDr.  Henrich  Koprda  LLM  vysvetlili  komisii  a prítomným  ich  zámer
z vlastných finančných prostriedkov a z cudzích zdrojov zrekonštruovať za podmienok pamiatkového
úradu  národnú  kultúrnu  pamiatku  Župný  dom.  Župný  dom  chcú  zrekonštruovať  novo  založenou
akciovou spoločnosťou v 3 etapách počas 5 rokov, pričom náklady odhadujú asi vo výške 4 až 5
miliónov eur.  Celková plocha nebytových priestorov je  cca  14 000 m2 + nádvorie  a ostatný dvor.
V zrekonštruovaných priestoroch by mali byť úrady, poisťovne, obchody, kaviarne a pod.. Prenájom
by mal byť na dobu 55 rokov pri nájomnom 1,- € ročne.

Komisia rokovala o predloženom bode a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 29/2015
V komisii sa návrh spoločnosti REVITAL STAV s.r.o. na rekonštrukciu Župného domu prerokoval
a odporúča, aby sa k tomuto bodu zišli všetci poslanci na spoločné prerokovanie predloženého návrhu.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.5 Žiadosť manželov Ing. Mária a Ing. Július Kesegoví o odkúpenie mestského pozemku - parcely
registra „C“ číslo 1918/12 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria - pod ich
stavbou súp. číslo 3525 za odporúčanú cenu komisiou.

Komisia predložený návrh manželov Kesegových prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 30/2015
Komisia odporúča schváliť v mestskom zastupiteľstve dňa 25.06.2015 odpredaj pozemku parcely KN
registra „C“ číslo 1918/12 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola
vytvorená z parcely registra „E“ číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej
v katastrálnom území Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, pre manželov
Ing.Júliusa  Kesega  rod.  Keseg,  narodeného  06.04.1946  a Ing.  Máriu  Kesegovú  rod.  Szawarovú,
narodenú 23.03.1949, obaja bytom Ulica SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce. Parcela registra „C“ číslo
1918/2 bola vytvorená geometrickým plánom č. 36/2015 vyhotoveným GOK Tibor Drienovský dňa
20.05.2015  a úradne  overeným  Okresným  úradom  Zlaté  Moravce,  katastrálnym  odborom  dňa
25.05.2015  pod  číslom  202/2015.  Komisia  odporúča  odpredaj  pozemku  schváliť  za  komisiou
odporučenú  a kupujúcimi  odsúhlasenú  kúpnopredajnú  cenu  75,-€/m2.  Komisia  odporúča  odpredaj
pozemku  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  b)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.    

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
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                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.6 Doplnená žiadosť – prehodnotenie ceny - o odkúpenie časti mestského pozemku p. Richardom
Havettom  na  vybudovanie  spevnenej  plochy  na  zásobovanie  tovarom  jeho  nehnuteľnosti  na
Hviezdoslavovej ulici.   (doplnená opakovaná žiadosť z predchádzajúcej komisie) 

Komisia predložený bod prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 31/2015
Komisia odporúča schváliť v mestskom zastupiteľstve zámer odpredaja pozemku o výmere cca 100 m2

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienky , že navrhovateľ Richard Havetta, dá vyhotoviť
geometrický  plán  na  odčlenenie  kupovaného  pozemku  podľa  priloženej  situácie,  zrekonštruuje
prístupovú cestu  ku chodníku,  zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku,  vytvorí
spevnenú plochu pre zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku a zaplatí pri
prevode kúpnopredajnú cenu po odporúčanej cene 30,-€/m2. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  4
                    proti 1
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.7 Žiadosť  STELLA  DSS  n.o.,  Ul.  Bernolákova  22,  Zlaté  Moravce  o  realizáciu výkonu  troch
uznesení  MsZ  v Zlatých  Moravciach,  Uznesenie  č.  810/2014  z 36.  zasadnutia  MsZ  zo  dňa
14.08.2014,  Uznesenia  č.  811/2014  z 36.  zasadnutia  MsZ  zo  dňa  14.08.2014  a Uznesenia  č.
864/2014 z 38. zasadnutia MsZ zo dňa 18.09.2014, ktoré bývalý primátor mesta nerealizoval.

Predseda  komisie  pozval  zástupkyne  neziskovej  organizácie  STELLA  DSS,  aby  sa  vyjadrili
k predloženému materiálu.  Pani Mgr. Džmurová,  štatutár neziskovej organizácie,  vysvetlila príčiny
predloženia materiálu.
Predseda komisie pozval JUDr. Ing. Martina Cimráka LLM – zastupujúceho Mesto Zlaté Moravce
v prebiehajúcich  súdnych  sporoch  proti  STELLA  DSS,  n.o.  o vypratanie  a zaplatenie  dlžného
nájomného.

Komisia predložený bod prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 32/2015
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce rokovať o uzatvorení dohody medzi Mestom Zlaté Moravce
a STELLA DSS, n.o. o urovnaní sporu.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.8 Žiadosť Službytu m.p. Zlaté Moravce o zrušenie uznesení č. 897/2014 a  č. 56/2015 na prevod
mestského  bytu  pre  Zuzanu Vojtasovicsovú  a  návrh  na  schválenie  nových  uznesení,  nakoľko
prevod bytu bude realizovaný pre manželov Vojtasovicsových do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. 

Komisia predložený bod prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 33/2015
Komisia  odporúča  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  11.06.2015  schváliť  zrušenie  Uznesenia  č.
897//2014,  schválené  na  40.  zasadnutí  MsZ  v Zlatých  Moravciach  dňa  13.11.2014,  o schválení
spôsobu  prevodu  vlastníctva  bytu  v bytovom  dome  súpisné  číslo  3027  na  pozemku  parcely  KN

5



registra „C“ číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:
trojizbového bytu č.13 (H1),  na 1.  nadzemnom podlaží  na Tekovskej  č.  51 v Zlatých Moravciach
v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods.  8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený pre
pani Zuzanu Vojtasovicsovú

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia predložený bod ďalej prerokovala a prijala ďalšie nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 34/2015
Komisia  odporúča  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  11.06.2015  schváliť spôsob  prevodu  bytu
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu č.13 (H1), na 1.
nadzemnom podlaží  na  Tekovskej  č.  51  v Zlatých  Moravciach  v celosti,  a podielu  na  spoločných
častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na  pozemku  v podiele
83074/3740077-in  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 pre  Zuzanu  Vojtasovicsovú   a Martina  Vojtasovicsa  do  bezpodielového  spoluvlastníctva

manželov
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods.  8 písm.  e)  zákona č.  138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- žiadateľka za slobodna Zuzana Škulová zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového
domu,

- žiadateľka bola užívateľkou – nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom sú nájomníkmi
bytu

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia predložený bod ďalej  prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 35/2015
Komisia odporúča v mestskom zastupiteľstve dňa 25.06.2015 schváliť zrušenie Uznesenia č. 56//2015,
schválené na 4. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach dňa 26.02.2015, o schválení prevodu mestského
bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   trojizbového
bytu  č.13  (H1),  na  1.  nadzemnom  podlaží  na  Tekovskej  č.  51  v Zlatých  Moravciach  v celosti,
a podielu  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na
pozemku v podiele 83074/3740077-in,

a) pre  Zuzanu Vojtasovicsovú   
b) za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 €
c) z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov.
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu. 
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Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia predložený bod ďalej  prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 36/2015
Komisia  odporúča  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  25.06.2015  schváliť  prevod  mestského  bytu
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:   trojizbového
bytu  č.13  (H1),  na  1.  nadzemnom  podlaží  na  Tekovskej  č.  51  v Zlatých  Moravciach  v celosti,
a podielu  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na
pozemku v podiele 83074/3740077-in,

a) pre manželov  Zuzanu   Vojtasovicsovú  a  Martina 
     Vojtasovicsa  
b) za kúpnopredajnú cenu  34.908,91 €
c) z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov.
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
- žiadateľka za slobodna Zuzana Škulová zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu,
- žiadateľka je užívateľkou – nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi tohto bytu. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.9 Žiadosť  p.  Ing.  Magdalény  Divincovej  o súhlas  vlastníka  nehnuteľnosti  k umiestneniu  sídla
obchodnej firmy na adrese trvalého bydliska – bytový dom Tekovská 51.  

Komisia predložený bod prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 37/2015
Komisia odporúča pre Mesto Zlaté Moravce vydávať súhlas vlastníka nehnuteľnosti  k umiestneniu
sídla obchodnej firmy na adrese trvalého bydliska.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania 0 
Uznesenie bolo prijaté.
  
3.10 Žiadosť p. Mgr. Moniky Paulovej o prenájom časti z nebytových priestorov v budove „Denné

centrum“ – miestnosť č. 4, za účelom zriadenia vzdelávacej agentúry pre občanov, za nájomné 1,-
€/rok. 

Predseda komisie pozval pani Mgr. Moniku Paulovú na prezentáciu jej zámeru a zodpovedanie na
otázky členov komisie a prítomných.

Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 38/2015
Komisia  odporúča schváliť  v mestskom zastupiteľstve  spôsob prenájmu nebytového priestoru  č.  4
a prislúchajúcich priestorov (chodby, kuchynky a toaliet)  v Dennom centre na Ul.  Mojmírova č.  6
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v Zlatých Moravciach, stavba súpisné číslo 3465 (iná budova) na pozemku parcele KN registra „C“
číslo 2508/6, 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 2  roky za  nájomné vo  výške  1,00  €/rok
v zmysle  VZN  č.  6/2011  Zásady  hospodárenia  s majetkom  mesta  Zlaté  Moravce  v znení  jeho
dodatkov, článok 9 ods. 1 písmeno g), pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté
Moravce, za účelom zriadenia vzdelávacej agentúry pre občanov mesta Zlaté Moravce. Podmienkou je
podieľať sa na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia,
vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody). Dôvodom je pomôcť začínajúcim podnikateľom.  

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  2  
                    proti 3
                    zdržal sa hlasovania 0 
Uznesenie nebolo prijaté.

Predseda komisie dal hlasovať o druhom predloženom návrhu a novom uznesení.
Uznesenie č. 39/2015
Komisia  odporúča schváliť  v mestskom zastupiteľstve  spôsob prenájmu nebytového priestoru  č.  4
a prislúchajúcich priestorov (chodby, kuchynky a toaliet)  v Dennom centre na Ul.  Mojmírova č.  6
v Zlatých Moravciach, stavba súpisné číslo 3465 (iná budova) na pozemku parcele KN registra „C“
číslo 2508/6, 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  rok  za  nájomné  vo  výške  1,00  €/rok
v zmysle  VZN  č.  6/2011  Zásady  hospodárenia  s majetkom  mesta  Zlaté  Moravce  v znení  jeho
dodatkov, článok 9 ods. 1 písmeno g), pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté
Moravce, za účelom zriadenia vzdelávacej agentúry pre občanov mesta Zlaté Moravce. Podmienkou je
podieľať sa na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia,
vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody).  Dôvodom je pomôcť začínajúcim podnikateľom. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  3  
                    proti 2
                    zdržal sa hlasovania 0 
Uznesenie bolo prijaté.

3.11 Žiadosť spoločnosti ARDIS a.s. splnomocnenej spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti  pozemku o výmere 1177 m2 z parcely
registra „E“ č. 5694 a o prenájom pozemkov s podielom mesta 5/12-in o celkovej výmere 29,17
m2 parciel  registra  „E“  č.  5131/2,  5132/2,  5133/2,  5134/2  a 5135/2,   za  účelom vybudovania
dopravného napojenia stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce – Továrenská ulica“ na cestu
II/511 a budovanie dopravných ostrovčekov na pozemkoch mesta, za symbolickú sumu 1 EURO
za celú dobu trvania nájmu, pre vydanie stavebného povolenia. Žiadosť o zaradenie na najbližšie
zasadnutie MsZ. 

Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 40/2015
Komisia  odporúča  schváliť  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  11.06.2015  3/5  väčšinou  všetkých
poslancov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej  ulici  -  prenájom časti  pozemku
o výmere  1177  m2 z  parcely  KN  registra  „E“  číslo  5694,  druh  pozemku  ostatné  plochy  o
celkovej výmere  18930 m2 v k.ú.  Zlaté  Moravce zapísanej  v LV č.  5417 v celosti  na Mesto Zlaté
Moravce a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele mesta 5/12-in na parcelách KN registra
„E“  číslo:  5131/2,  druh  pozemku  orná  pôda  o výmere  16  m2,  5132/2,  druh  pozemku  orná  pôda
o výmere 8 m2, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2 zapísané v LV č. 7265 a 5134/2, druh
pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 5135/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 v k. ú. Zlaté
Moravce zapísaných v LV č. 7266 na Mesto Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m2 – z toho 5/12-in =
29,17 m2, pričom celková plocha prenájmu je 1206,17 m2
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- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6,  974 01 Banská Bystrica,  IČO:
47489103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout a Miroslav Kamenický 
- z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za nájomné vo výške  0,10 €/m2/rok (slovom:  desať
centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1.,  písmeno a) 

„a)  prenájom pozemku  na nepodnikateľské  účely  s výnimkou pozemkov v záhradkárskych
osadách - 0,10 eur/m2/rok“.

-  na  dobu   od  15.06.2015  do  dňa  právoplatnosti  vydaného  kolaudačného  rozhodnutia
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018.
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:
-  vybudovanie  dopravného  napojenia  na  cestu  II/511  (Továrenská  ulica  v Zlatých  Moravciach), 
vybudovanie  dopravných  ostrovčekov  a vybudovania  preložky  verejného  osvetlenia  v súvislosti  s
realizáciou stavby HYPERMARKETU Zlaté Moravce
 -  uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté

3.12 Žiadosť spoločnosti ARDIS a.s. splnomocnenej spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na inžinierske siete –
vodovodnú prípojku 15,3 bm a kanalizačnú prípojku 13,7 bm  pre  stavbu „HYPERMARKET
Zlaté Moravce – Továrenská ulica“  na pozemku – parcele KN registra „E“ č. 5694, pre vydanie
stavebného povolenia. Žiadosť o zaradenie na najbližšie zasadnutie MsZ.

Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 41/2015
Komisia  odporúča  schváliť  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  11.06.2015  návrh  Zmluvy  o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, zastúpenou Ralf Kohout – konateľ a Miroslav
Kamenický – konateľ ako budúcim oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Mestský
úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafínou
Ostrihoňovou  –  primátorkou  mesta  ako  budúcim  povinným  v znení,  ktoré  tvorí  prílohu  tohto
uznesenia,  uzatváranej  za účelom výstavby inžinierskych sietí  – vodovodnej prípojky hypermarket
a kanalizačnej  prípojky  pre  stavbu  „HYPERMARKET   Zlaté  Moravce“ a vo  veci  súhlasu  so
zriadením  vecných  bremien  odplatne  za  sumu  určenú  znaleckým posudkom a  na  dobu  neurčitú,
predmetom ktorých budú vecné bremená  spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka
budúcej  zaťaženej  nehnuteľnosti   strpieť  na  budúcej  zaťaženej  nehnuteľnosti  v rozsahu  podľa
geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní:
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb:

-  vodovodnej prípojky D90 v   katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku – časť
parcely reg. „E“ č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dĺžke cca 15,3 bm v prospech spoločnosti QUEEN
INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej
prílohy),

- kanalizačnej prípojky D250 na časti pozemku parcely reg. „E“ č. 5694, druh pozemku ostatné
plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dĺžke cca
13,7  bm  v  prospech  spoločnosti  QUEEN  INVESTMENT  ZM  s.r.o.  ako  oprávneného  z
vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy),

- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku – časti parcely reg. „E“
č. 5694  v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí: 
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- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným 
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto potrubí.
Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa nachádza v k. ú.
Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná v liste vlastníctva č. 5417
v celosti na Mesto Zlaté Moravce je:
 -  parcela KN registra „E“ číslo 5694 o výmere 18930 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre
stavbu „HYPERMARKET  Zlaté Moravce“ odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom podľa
geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.13 Žiadosť spoločnosti Elektrosystémy, spol. s r.o. o odkúpenie objektu na ulici Viničná 1.
Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 42/2015
Komisia  odporúča  schváliť  v mestskom  zastupiteľstve  vyhlásenie  Obchodnej  verejnej  súťaže  na
odpredaj areálu na Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach za podmienky minimálnej ceny 333.333,- €.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  2
                    proti 2
                    zdržal sa hlasovania  1
Uznesenie nebolo prijaté.

Komisia odporúča jednať s Ing. Smatanom o vzájomnej zámene pozemkov v tejto lokalite Viničná 1
Zlaté Moravce. 
O uvedenom nebolo dané hlasovať. 

3.14 Žiadosť Ing. Mgr. Petra Filipčíka o prenájom poľnohospodárskej pôdy za účelom pestovania
netradičných ovocných plodín spojené s agroturistikou – v k.ú. Prílepy parcely KN registra „E“ č.
161 a 162.

Komisia odporúča tento bod presunúť na najbližšie rokovanie komisie. 

3.15 Žiadosť  Ing.  Milana  Horného  –  samostatne  hospodáriaceho  roľníka  o prenájom  mestskej
poľnohospodárskej pôdy na 10 rokov, ktorú už dlhodobo užíva v k.ú. Prílepy. Jedná sa o pozemky
– parcely KN registra „E“ č. 140, 141, 144/1 (40 % výmery), 161 (60% výmery), 162 a 166/1
(100% výmery) a 384/6 (100% výmery).

Komisia odporúča tento bod presunúť na najbližšie rokovanie komisie. 

3.16 Žiadosť SLUŽBYTu Zlaté Moravce, mestský podnik o prejednanie žiadosti manželov Dušana
Lukáča a Márii  Lukáčovej  bytom Tekovská 55 Zlaté Moravce o odkúpenie bytu č.  38 (F2) 2.
nadzemné  podlažie  v celosti  a spoluvlastníckeho  podielu  na  spoločných  častiach  a spoločných
zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na  pozemku  v podiele  83539/3740077-in  do
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bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  v mestskom  zastupiteľstve  –  schválenie  zámeru
odpredaja.

Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 43/2015
Komisia odporúča v mestskom zastupiteľstve dňa 25.06.2015 schváliť spôsob prevodu bytu
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ číslo 3460/71 o výmere
1010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne:   trojizbového bytu č.38 (F2), na 2.
nadzemnom  podlaží  na  Tekovskej  č.  55  v Zlatých  Moravciach  v celosti,   podielu  na  spoločných
častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  na  pozemku  v podiele
83539/3740077-in  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 pre Dušana Lukáča  a Máriu Lukáčovú  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods.  8 písm.  e)  zákona č.  138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového
domu,

- kupujúci sú užívateľmi – nájomníkmi tohto bytu.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

3.17 Žiadosť vlastníkov bytového domu na Ul. 1. mája 1169/29 – 35, Zlaté Moravce o predĺženie
nájomnej zmluvy č. 2561/2012 o 15 rokov a zmeny výmer prenájmu pozemku podľa priloženej
situácie na 433,5 m2 – z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Komisia  predložený návrh prerokovala a predseda komisie  dal  hlasovať za predložené nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 44/2015
Komisia  odporúča  schváliť  v mestskom  zastupiteľstve  dňa  25.06.2015  Dodatok  č.  1  k Nájomnej
zmluve  č.  2561/2012  zo  dňa  25.07.2012  na  prenájom pozemku  o celkovej  výmere  433,5  m2 a to
nasledovne: z parcely KN registra „C“ číslo 250//1 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere
3791 m2 plochu o výmere 306,1 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2378/1 druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 1803 m2 plochu 127,4 m2. Nájomníkmi sú vlastníci bytov bytového domu Ul. 1.
mája 1169/29, 31, 33 a 35 zo Zlatých Moraviec v splnomocnení Ondreja Beličína, . Doba prenájmu 15
rokov  od  01.08.2015  do  31.07.2030.  Cena  prenájmu podľa  VZN č.  6/2011 Zásady  hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce  v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1.,  písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok“.

Spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom dôvodmi sú: uvedený prenajatý pozemok už
3 roky užívajú, starajú sa na vlastné náklady o prenajatý pozemok, vysadili na ňom živý plot, oplotili
ho na vlastné náklady. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.
  
4.   Rôzne
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4.1  Naplánovanie  stretnutia  členov  komisie  na  prehliadku  nebytových  priestorov  v budovách  vo
vlastníctve mesta.
Komisia sa k predloženému bodu stále nevyjadrila.

4.2  Predseda komisie  a ostatní členovia navrhli,  aby sa zasadnutia komisie  konali  častejšie  1x za
mesiac, pretože doteraz na jednu komisiu pripadalo veľa bodov, ktoré nie je možné v obmedzenom
čase od 16:00 do 20:00 hod. prerokovať.
Predseda komisie dal hlasovať za predložené nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 45/2015
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb  schvaľuje zasadanie
komisie  1x za mesiac.  Termín zasadnutia  komisie  dohodne predseda komisie  spolu so sekretárom
a oznámia ho ostatným členom komisie na odsúhlasenie.

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie: za  5
                    proti 0
                    zdržal sa hlasovania  0
Uznesenie bolo prijaté.

5.  Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie.

6.   Záver   zasadnutie komisie ukončil predseda komisie Mgr. Michal Cimmermann, ktorý poďakoval
prítomným za účasť a za pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom. 

                                                                                                     ..................................................
                                                                                                        Mgr. Michal Cimmermann
                                                                                                                predseda komisie

                 ..........................
Zapísal:    Ing. Peter Kmeť
                 sekretár komisie

V Zlatých Moravciach: 02.06.2015
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Hlasovanie: za 5 
proti O 
zdržal sa hlasovania O 

Uznesenie bolo prijaté. 

4. Rôzne 

4.1 Naplánovanie stretnutia č lenov komisie na prehliadku nebytových priestorov v budovách vo 
vlastníctve mesta. 
Komisia sa k predloženému bodu stále nevyjadrila. 

4.2 Predseda komisie a ostatní č lenovia navrh li, aby sa zasad nutia kom isie konali častejšie 1 x za 
mesiac, pretože doteraz na jednu komisiu pripadalo veľa bodov, ktoré nie j e možné v obmedzenom 
čase od 16:00 do 20:00 hod. prerokovať. 
Predseda komisie dal hlasovať za predložené nasledovné uznesenie. 
Uznesenie č. 45/2015 
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti . obchodu a služieb schva ľuje zasadanie 
komisie 1 x za mesiac. Termín zasadnutia komisie dohodne predseda komisie spolu so sekretárom 
a oznámia ho ostatným členom komisie na odsúhlasen ie. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Hlasovanie: za 5 

proti O 
zdržal sa hlasovania O 

Uznesenie bolo prijaté. 

5. Diskusia 
Do diskusie sa nepri hlási 1 nikto z prítomných č lenov komisie. 

6. Záver zasadnutie komisie ukonč il predseda kom isie Mgr. Michal Cimmermann, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť a za pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom . 

Zapísal: Ing. Peter Kmeť 
sekretár komisie 

V Zlatých Moravciach: 02.06.20 15 

~ ... ...... ................ ...... . ................. 
Mgr. Michal C 1rnermann 

predseda omisie 
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PREZEN Č NÁ LISTI N A 

Ii .„ z 3. zasadnutia Komis ie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, 
obchodu a služieb pri MsZ v Zlatých Moravc iach 

konaného dfla 02. 06. 2015 o 16°0 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Zlaté Moravce 

1. Mgr. Michal Cimmermann - predseda 

2. JUDr. Alžbeta Esterková - podp redseda 

3. Ing. Ján Adamec - člen 

4. Mgr. Roman Šíra - člen 

5. JUDr. Helena Rozborová - člen 

6. Bc. Martin Raček - čl en 

7. Ing. Radovan Štek! - člen 

Pozvaní: 

Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár - prednosta MsÚ 

JUDr. Mária Vozárová - právnik MsÚ 

REVIT AL ST A V s.r.o. 

Viera Pechová - Sv.Michal 

MUDr. Vladimír Bátovský 

JUDr. Ing. Martin Cimrák LLM 

Sekretár komisie: 

Ing. Peter K.meť 
i 

Ostatní prítomní: 
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Ostatní prítomní: 
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