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Mesto Zlaté Moravce 

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

Pozvánka 
na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 
25. júna 2015 o 15:00 hod. 

(štvrtok) 
v Kultúrnom dome Chyzerovce. 

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. l-8MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Návrh na poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, 

ktorí sa ocitli v náhlej núdzi (mat. č.2-8MZ-2015) 
11. Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím 

finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta (mat. č.3-8MZ-2015) 

12. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.4-8MZ-2015) 
13. Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 (mat. č . 5 -8MZ-

2015) 
14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2 000,

eur (mat. č.6-8MZ-2015) 
15. Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 

voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o ., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREV AN 
s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) (mat. č. l 8-8MZ-201 5) 

16. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o. Nitra (mat. č.7-8MZ-2015) 

17. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce (mat. 
č.8-8MZ-2015) 

18. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce (mat. č.19-8MZ-2015) 

19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu pani 
Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.9-8MZ-2015) 

20. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu manželom Vojtasovicsovým (mat. č.10-
8MZ-2015) 



21. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytu manželom Lukáčovým (mat. č.11-8MZ-
2015) 

22. Návrh na odpredaj pozemku manželom Kesegovým (mat. č . 12-8MZ-2015) 

23. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku pre R. Havettu (mat. č.13-8MZ-
2015) 

24. Návrh na schválenie prenájmu miestnosti č. 4 v dennom centre pre Mgr. M. Paulovú 
(mat. č.14-8MZ-2015) 

25 . Návrh na schválenie prenájmu pozemku obyvateľom bytového domu na Ul. 1. mája 
(mat. č. l 5-8MZ-2015) 

26. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - Obchodná 
galéria - QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (mat. č.16-8MZ-2015) 

27. Informácia HK o kontrolnej činnosti za rok 2014 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 
rok 2015 (mat. č.17-8MZ-2015) 

28. Vystúpenia občanov 
29. Rôzne 
30. Diskusia 
31. Interpelácie poslancov 
32. Schválenie uznesenia 
33. Záver 

Zlaté Moravce 19.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 


