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Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Pozvánka 
na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 
20. júna 2013 o 15:00 hod. 

(štvrtok) 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 

Program: 
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-2013) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Predstavenie vízií - revitalizácia mesta - za účasti prizvaného odborníka 
11. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.2-24MZ-2013) 
12. Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za rok 

2012 (mat. č.3-24MZ-2013) 
13. Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 

2012 (mat. č.4-24MZ-2013) 
14. Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za rok 

2012 (mat. č.5-24MZ-2013) 
15. Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 

Moravciach za rok 2012 (mat. č.6-24MZ-2013) 
16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.7-24MZ-2013) 
17. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.8-24MZ-2013) 
18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce za rok 2012 (mat. č.9-24MZ-2013) 
19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.10-24MZ-2013) 
20. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.11-24MZ-2013) 
21. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.12-

24MZ-2013) 
22. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

MSKŠ, p.o. (mat. č.13-24MZ-2013) 
23. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 (mat. 

č.14-24MZ-2013) 

24. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013 (mat. č.15-24MZ-2013) 
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25. Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat. č. l 6-24MZ-
20 l 3) 

26. Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta (mat. č. l 7-24MZ-
2013) 

27. Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce (mat. č.18-24MZ-2013) 

28. Návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce (mat. č. l 9-24MZ-2013) 
29. Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (mat. 

č.20-24MZ-2013) 

30. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.21-24MZ-2013) 

31. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2013 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-24MZ-2013) 

32. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 12013 o zákaze podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-24MZ-2013) 

33. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. . . ./2013 o udržiavaní čistoty verejných 
priestranstiev na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.24-24MZ-2013) 

34. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č ... ./2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.25-24MZ-2013) 

35. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č ... ./2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene v meste Zlaté Moravce (mat. č.26-24MZ-2013) 

36. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce (mat. č.27-24MZ-2013) 

37. Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat. č.28-24MZ-2013) 
38. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (mat. č.29-24MZ-

2013) 
39. Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2012 a Návrh plánu kontrolnej 

činnosti HK na rok 2013 (mat. č.30-24MZ-2013) 
40. Návrh na schválenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté 

Moravce /LV č. 1361/- na pozemku parcely KN registra „E", č. parcely 438 (druh 
pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 m2

), ktorá sa nachádza v k. ú. Hoňovce 
pre tretiu osobu - oprávneného: SPP - distribúcia, a.s., spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskych sietí a v práve prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel 
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení 
(investor: ViOn, a.s.). (mat. č.31-24MZ-2013) 

41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (L V č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra ,,C", č. parcely 
1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 685 m 2

) 

o výmere cca 82 m2
, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí 

Hrdinov v Zlatých Moravciach pre PAČ ŽITA V A, s.r.o. sídlo: Námestie hrdinov 
4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. (mat. č.32-24MZ-2013) 

42. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - nebytových priestorov o výmere 197,00 m 2

, ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 
v Zlatých Moravciach - stavba so súpisným číslom 2077 (budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum) na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 5792/7 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Spojenú školu, sídlo: J. Kráľa 39, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. (mat. č.33-24MZ-2013) 



43. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra „C'', číslo parcely 233/1 
(druh pozemku záhrady; celková výmera: 4 730 m2

) o výmere 190,00 m2 /bližšie 
špecifikovaná na snímke z katastrálnej mapy/ ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
v areáli Materskej školy na Ul. Štúravej 15 v Zlatých Moravciiach pre obchodnú 
spoločnosť ESAM s.r.o., sídlo: J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
44 927 835 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (mat. č.34-
24MZ-2013) 

44. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) 
pozemky a stavba na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach /stavba sup1sné 
číslo č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C", 
č. parcely 1825/2, pozemok parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 
365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra 
„C", č. parcely 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)/ v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. (mat. č.35-24MZ-2013) 

45. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu 
nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce v podiele 
56615/100000-in (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce v podiele 56 615/100 OOO ; 
COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54, 949 O 1 Nitra - podiel 43 385/100 OOO) -
pozemok parcela KN registra „C'' číslo 1078/2 o výmere 1419 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) a stavba súpisné č. 2087 (druh stavby: iná stavba) na 
pozemku parcela registra „C" číslo 1078/2 na Hviezdoslavovej ulici č. 64 v 
Zlatých Moravciach - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. (mat. č.36-24MZ-2013) 

46. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej za účelom prevodu 
majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v 
Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe schválených uznesení 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 452/2012 a č. 551/2013. (mat. č.37-24MZ-2013) 

47. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku 
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemky a stavby v súčasnosti 
vyuz1vané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých 
Moravciach - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. (mat. č.38-24MZ-2013) 

48. Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo - správa (mat. č.39-
24MZ-2013) 

49. Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská"/ulica/ (mat. č.40-24MZ-2013) 

50. Vystúpenia občanov 
51. Rôzne 
52. Diskusia 
53. Interpelácie poslancov 
54. Schválenie uznesenia 
55. Záver 

Zlaté Moravce 14.06.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 


