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

Pozvánka 
na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktorá sa uskutoční dňa 
25. júna 2014 o 13:00 hod. 

(streda) 
v divadelnej 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.1-35MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.2-35MZ-2014) 
11. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.3-35MZ-2014) 

12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.4-35MZ-2014) 

13 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.5-35MZ-2014) 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.6-35MZ-2014)) 

15. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.7-35MZ-2014) 
16. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.8-35MZ-

2014) 
17. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-35MZ-2014) 
18. Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia 
MsZ č. 756/2014 (mat. č.10-35MZ-2014) 

19. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
9/2014 (mat. č.l 1-35MZ-2014) 

20. Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
(mat. č.12-35MZ-2014) 

21. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat. č.13-35MZ-2014) 
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22. Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov (mat. č.14-35MZ-2014) 

23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,
eur (mat. č . 15-35MZ-2014) 

24. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.16-35MZ-2014) 

25. Návrh na spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy IV. 
Prezídia Policajného zboru 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce" (mat. č.17-35MZ-2014) 

26. Informácia o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
(mat. č.18-35MZ-2014) 

27. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pod garážami 
na Nábreží za majerom pre MUDr. Miroslava Jelínka a spol. zmysle § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.19-
35MZ-2014) 

28. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E" číslo 1797 o výmere 104 m2

, v k. ú. Zlaté Moravce (mat. č.20-
35MZ-2014) 

29. Návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 

parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2
, pre Ivana Solčianskeho 

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.21-35MZ-2014) 

30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
časť parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20m2 a parcelu registra „C" číslo 
11001101 o výmere 103 m2 pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD 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.22-35MZ-2014) 

31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce - časť parcely registra „E" číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 
m2 a o výmere 1153 m2

, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, 
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.23-35MZ-2014) 

32. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Morave -
časť parcely registra „E" číslo 5634 o výmere cca 65 m2

, pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú 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.24-35MZ-2014) 

33. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce pod garážou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.25-35MZ-
2014) 

34. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavba 
a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba súpisné číslo č. 460, 
pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-
35MZ-2014) 

35. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.27-35MZ-

2014) 



36. Informácia o zmene sekretára komisie Výstavby, ÚPN, ŽP a obnovy kultúrnych 
pamiatok (mat. č.28-35MZ-2014) 

37. Vystúpenia občanov 
38. Rôzne 
3 9. Diskusia 
40. Interpelácie poslancov 
41. Schválenie uznesenia 
42. Záver 

Zlaté Moravce 18.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 


