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P o z v á n k a 
 

na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 
 ktoré sa uskutoční dňa 

23. februára 2012 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 plnenie uznesení (mat č.38) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o vyhradení miest na umiestňovanie   
            predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR    SR v roku   
            2012 na území mesta Zlaté Moravce (mat č.1) 
11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s  

osobitným režimom (mat č.2) 
12. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.12/2011 o poskytovaní dotácií   

z rozpočtu  Mesta Zlaté Moravce (mat č.3) 
13. Návrh novelizácie č.2 VZN č.1//2010 mesta Zlaté Moravce o určení výšky dotácie na  

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat č.4) 

14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány  
záchranných prác (mat č.5) 

15. Návrh na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091) 
-  byt   č. 8   (3 – izbový byt,   typ   bytu: B4   o výmere  78,70 m²),   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)  pre    Evu   Dolníkovú, 
bytom:      Tekovská   č.   3027/49,    953  01   Zlaté   Moravce    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.6) 

16. Návrh  na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091 
-  byt   č. 1   (3 – izbový byt,   typ   bytu:  A1  o výmere  83,70 m²),   ktorý sa nachádza 
v  bytovom dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely 
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 3460/71 (druh   pozemku:    zastavané   plochy  a nádvoria)  pre  Jaroslava  Bucheňa, 
 bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce  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.7) 
17. Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091) 

-  byt   č.  35  /E5/   na   5.  poschodí bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027 
na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový 
byt), 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) pre   Ľudovíta Chládeka  a manželku MUDr. Danutu Chládekovú, bytom:  
Tekovská č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce 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.8) 

18. Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091) 
-  byt   č.  36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné 
číslo 3027   na   Ul.   Tekovská,  orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový   byt),     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)    pre    PaedDr.     Ľuboša   Michalíka    
a    manželku   Annu Michalíkovú,    bytom:     Tekovská     č.  3027/55,   953 01   
Zlaté Moravce   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.9) 

19. Návrh  na   odpredaj    nehnuteľnosti   vo    vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   (LV 
č. 3453)   -    pozemku   parcely KN registra „C“, číslo parcely 1063/6 (druh pozemku: 
zastavané   plochy  a  nádvoria) o výmere  21 m² pre   Ing.    Ľubomíra   Candráka   a 
manželku   Evu    Candrákovú,     bytom:    Hviezdoslavova  4,  953 01  Zlaté Moravce 

 podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
 predpisov (mat č.10) 
20. Návrh   na    schválenie   prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  (druh 
            pozemku:   zastavané    plochy  a   časti  parcely  KN  registra „C“, číslo parcely 887/2     
            nádvoria)    o     výmere    70 m²,     ktorá   bude     po      odčlenení     GP  č.                       
            103/2011 predstavovať   parcelu č.  887/39  (druh pozemku: zastavané plochy   
            a nádvoria)    pre   Rudolfa  Magušína   a  manželku Janu Magušínovú,  bytom:  
            Hviezdoslavova 1782/26,  Zlaté Moravce   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.11)    
21. Návrh     na     zrušenie     uznesenia     č. 115/2011      zo     6.   zasadnutia    
            Mestského zastupiteľstva    v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   23.06.2011  

(mat č.12) 
22. Návrh    na   zrušenie    uznesenia  č. 158/2011    z    8. zasadnutia  Mestského   

zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 (mat č.13) 
23. Návrh na   schválenie   prenájmu    pozemku  parcely KN registra „C“ č.  753/1 (druh 

pozemku:    zastavané    plochy   a    nádvoria)  o  výmere  42 m2 (LV 3453),  pozemku 
parcely    registra „C“      č.  753/2      (druh     pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   

      o výmere  335 m2     (LV 3453)  a   časti   pozemku parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh  
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 pozemku:    záhrady)  o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  Rafaelovi, r. 
Rafaelovi,  bytom:     Žitavské    nábrežie    690/24,    953  01   Zlaté  Moravce  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.14) 

24. Návrh    na      schválenie     prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  - 
schválenie    prenájmu    časti   pozemku   parcely KN registra „E“, č. parcely  2394/1  

     (druh    pozemku:   orná     pôda)  o   výmere  153,00  m2   / v lokalite pri Hostianskom  
       potoku   v časti    pri    Ul. 1. mája/ →  Karolovi  Hanusovi,  bytom:  Ul. 1. mája č. 51,  
       953  01 Zlaté Moravce,     nar.   01.06.1963,   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.15) 

25. Návrh    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  203,70  m2   , ktorý sa nachádza na  
       Nitrianskej   ulici   v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, bytom: Nitrianska    

6,    953   01      Zlaté Moravce,      nar.   16.07.1991,   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.16) 

26. Návrh      na      schválenie   prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  - 
schválenie     prenájmu  časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3345/3  

      (druh pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v lokalite Žitavské nábrežie za  
        pálenicou/   →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: Bernolákova  47,  953 01  
        Zlaté   Moravce,        nar.   10.06.1952,    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.17) 

27. Návrh    na     schválenie  prenájmu   majetku   mesta Zlaté  Moravce (LV č. 3453)  - 
schválenie prenájmu   nebytových  priestorov  o  výmere  40,61 m²,   nachádzajúcich       

         sa v budove so súpisným číslom 314 /budova Župného domu/na parcele KN registra   
        „C“, číslo  parcely:   658/1  (druh  pozemku:  zastavané  plochy  a  nádvoria)  →  pre   
        obchodnú  spoločnosť:   H. K. Gastro s.r.o., sídlo: SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom,  
        IČO: 36 375 191  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.18) 
28. Návrh   Dodatku  č. 1   k    Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 

7/2011  o  podnikateľskej  činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky  
služieb na území mesta Zlaté Moravce (mat č.19) 

29. Návrh  na  odpredaj    pozemkov  vo vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   (LV č. 1), 
/na   ktorých    sa   nachádzajú   budovy    garáží   vo  vlastníctve   žiadateľov  na  Ul.  

     1. mája  v Zlatých Moravciach/   pre:   Maruškovú Máriu  (p. č.   2481/5),     Tatarku  
     Karola a  manželku  Máriu Tarkovú  (p. č.  2481/6), Hudákovú Alenu  (p. č. 2481/7),   
     Šíru     Romana   Mgr.    a   manželku  Adrianu  Šírovú (p. č.  2481/9),  Pichňu Petra  

MUDr.      a      manželku     Annu   Pichňovú   Mgr.  (p. č.  2481/10),  Kociana  Pavla   
        a   manželku   Ľudmilu   Kocianovú   (p.č. 2481/11),     Demeterovú    Katarínu   (p.č.    

      2481/12),  Pavloviča  Jaroslava Ing. (p.č. 2481/13),  Gubova Miroslava   a   manželku    
Sylviu Gubovú (p. č. 2481/14) podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.20) 
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30. a)   N á v r h    na       schválenie     spôsobu      prevodu     vlastníctva   nehnuteľného 

majetku   mesta   Zlaté    Moravce  v zmysle  § 9   ods.  2 písm. a) zákona č. 138/1991  
            Zb.  o    majetku   obcí   v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť    
            nehnuteľnosť     nachádzajúcu    sa    na  Hviezdoslavovej   ul. v Zlatých Moravciach   
            -  pozemok   parcelu    KN registra „C“, č. parcely 1364/1  o výmere  1 485  m² (druh  
            pozemku: zastavané    plochy   a   nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa    
            katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté   

Moravce na LV č. 3453 /na   ktorej sa    nachádza     mestská     stavba   bez  súpisného 
čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica,   elektrické  prípojky k prevádzke pani 
Zachariašovej, OD TEKOV  a DM – drogérie a kanalizačná prípojka /    spôsobom      
podľa     § 9a    ods. 1  písm. a)      zákona   č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže 
b)  N á v r h     na    schválenie     podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže prevodu    
majetku vo  vlastníctve mesta   Zlaté Moravce   -   pozemok  parcely  KN registra „C“, 
č. parcely 1364/1   o  výmere  1 485  m²    (druh    pozemku:    zastavané   plochy   
a nádvoria)    /na ktorej    sa   nachádza    mestská     stavba    bez    súpisného    čísla   
–     nefunkčná      výmenníková        stanica,      elektrické    prípojky     k prevádzke         
pani    Zachariašovej, OD TEKOV a DM   –   drogérie a kanalizačná prípojka/ 
zapísanej  v    KN     SR,     správa    katastra   Zlaté    Moravce,      okres     Zlaté      
Moravce,       obec    Zlaté    Moravce,   k. ú.    Zlaté   Moravce   na   LV  č. 3453  v  
zmysle    §     9  ods.  2   písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení   
neskorších predpisov (mat č.21) 

31. a)  Návrh    na    schválenie    spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku 
Mesta   Zlaté    Moravce  (LV č. 3453) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru 
previesť  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  
-    pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  spôsobom  podľa  § 9a   ods. 1 písm. a)      
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  –   na základe 
obchodnej verejnej súťaže 
b)  Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže prevodu  majetku 
vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  pozemok parcely KN registra 
„C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  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.22) 

32. Návrh na schválenie úpravy názvu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Zlaté Moravce (mat č.23) 

33. Návrh na 1. Úpravu programového rozpočtu na rok 2012 Mesta Zlaté Moravce  
(mat č.24) 

34. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu 
p.o. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.25) 

35. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Službyt m.p. na rok 2012 s výhľadom na 
 roky 2013 a 2014 (mat č.26) 
36. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m.p.m na rok
 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.27) 
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37. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr.  

Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.28) 
38. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté 
 Moravce m.p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.29) 
39. Dodatky k zriaďovacím listinám mestských podnikov Technické služby mesta,  

Záhradnícke služby mesta, Službyt a Mestská nemocnica (mat č.30) 
40. Návrh na  zadanie pre územný plán mesta Zlaté Moravce (mat č.31) 
41. Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu 

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg. Rozvoja SR (mat č.32) 
42. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – ZSE Distribúcia, a.s.  

(IBV- Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č.33) 
43. Návrh na doplnenie člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ  
            v Zlatých Moravciach (mat č.34) 
44. Informácia o zmene  sekretára komisii obrany, verejného poriadku a CO (mat č.35) 
45. Súhlas mesta Zlaté Moravce k zaradeniu súkromnej materskej školy – Little treasures  

do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR (mat č.36) 
46. Dodatok č.4 k štatútu Tekovských novín (mat č.37) 
47. Vystúpenia občanov 
48. Rôzne 
49. Diskusia 
50. Interpelácie poslancov 
51. Schválenie uznesenia 
52. Záver 
 
Zlaté Moravce, 17.02. 2012 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
 


