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

Pozvánka
na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,

ktoré sa uskutoční dňa
19. septembra 2013 O 13:00 hod.

(štvrtok)

v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu V Zlatých Moravciach.
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Otvorenie a procedurálne veci
Určenie zapisovateľky
Určenie overovateľov zápisnice
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-26MZ-2013)
Odpovede na interpelácie poslancov
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce če. /2013 o vyhradení miest na umiestňovanie
predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2013 na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-26MZ-
2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce če. /2013 O určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce
(mat. č.3-26MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce če. /2013 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.4-26MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o určení výšky príspevku zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce (mat. č.5-26MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 (mat. č.6-26MZ-2013)
Návrh na zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca
DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.3 8-26MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2013 (mat. č.7-26MZ-2013)
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.8-26MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu, p.o. k 30.06.2013 (mat. č.9-26MZ-2013)
Správa O plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
Moravce, mestský podnik k 30.06.2013 (mat. č.10-26MZ-2013)
Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.11-26MZ-2013)
Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce,
mestský podnik na rok 2013 (mat. č.12-26MZ-2013)

Tel.:
Fax:
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E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu VÚB Nitra :33422162/0200
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.Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský
podnik na rok 2013 (mat. č.13-26MZ-2013)

.Správa oplnení rozpočtu ahospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce
k 30.06.2013 (mat. č.14-26MZ-2013)

.Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov
v zmysle správy audítora za rok 2012 (mat. č.15-26MZ-2013)

.Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013
(mat. č.16-26MZ-2013)

. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 (mat. č.17-26MZ-2013)

. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2013 (mat. č. 1 8»26MZ-2013)

. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2013 (mat. č.19-26MZ-2013)
_ Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 (mat. č.20-26MZ-
2013)

. Správa o plnení rozpočtu mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového
rozpočtu k 30.06.2013 (mat. č.21-26MZ-2013)

. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 (mat. č.22-
26MZ-2013)

. Informácia o zmene rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 (mat. č.23-
26MZ-2013)

.Návrh na zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce Rozpočtovým opatrením č. 14/2013
(mat. č.24~26MZ-2013)

.Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu V Zlatých
Moravciach v roku 2013 (mat. č.25-26MZ-2013)

_ Návrh na financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo
vlastníctve mesta (mat. č.26-26MZ-2013)

_ Návrh na schválenie „Územný plán mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č.5/2013
(mat. č.27-26MZ-2013)

.Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce -
nebytových priestorov na 1. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 183
V Zlatých Moravciach so súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/ postavená
na pozemku - parcele registra ,,C“ číslo 1129/2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453 a to Kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných nebytových priestorov
ovýmere 3,80 m2 pre Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, zdôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-26MZ-2013)

.Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce - pozemku
o výmere 190 m2 - časť parcely registra ,,C“ číslo 233/1 v k. ú. Zlaté Moravce pre
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy vZlatých Moravciach spoločnosť ESAM
s.r.o., Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (mat. č.29-26MZ-2013)

_ Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (prístavba
CVČ) pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, 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 predpisov (mat. č.30-26MZ-2013)

.Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra ,,C“ číslo 1462/6 v k.
ú. Zlaté Moravce zapísaného V LV č. 3453 - pozemku podľa geometrického plánu č.
85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 parcely KN
registra „C“ číslo 1462/42 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria pre Mgr. Branislava Grambličku, vystupujúceho pri tomto právnom úkone
ako podnikateľ pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA
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Zlaté Moravce 13.09.2013

centrum, 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.31-26MZ-2013)
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce - pozemkov: parcely KN registra ,,C“ číslo 1960/64 o výmere 19 m2, druh
pozemku zastavané plochy anádvoria a parcely KN registra „C“ číslo 2457/63 o
výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú V k. ú.
Zlaté Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáži vo
vlastníctve žiadateľa Jána Sládeka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/ 1991
Zb. o majetku obcí V znení neskorších predpisov (mat. č.32-26MZ-2013)
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce ~ časť pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1364/1, ktorý sa nachádza V k.
ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa „výmeľmíkovej
stanice VS3“ pre p. Miroslava Zvířecího V podiele 1/2-ina a jeho matku Máriu Bučkovú
V podiele 1/:z-ina 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.33-
26MZ-2013)
Návrh na úpravu cemlíka cestovného v mestskej doprave V Zlatých Moravciach (mat.
č.34-26MZ-2013)
Informácia o vydaní nového organizačného poriadku Mestského úradu (mat. č.37»
26MZ-2013)
Inforlnácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok (mat. č.3 5-26MZ-201 3)
Informácia o zmene sekretára Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (mat. č.36-26MZ-2013)
Vystúpenia občanov
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Schválenie uznesenia
Záver
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primátor mesta


