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Program: 

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

Pozvánka 
na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 
03. marca 2016 o 16:00 hod. 

(štvrtok) 
v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 

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-14MZ-2016) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
IO. Štatút Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-14MZ-2016) 
11 . Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzactu 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 a 
na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2 (mat. č.3-14MZ-2016) 

12. Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogran1ov a na zmenu rozpočtu v 
rozpočtových organizáciách mesta (mat. č.4-14MZ-2016) 

13. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/20 15 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.5-l 4MZ-2016) 

14. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3 (mat. č.6-l 4MZ-2016) 

15. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2015 vrátane programov 
a podprogran1ov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných 
prostriedkov (mat. č.7- 14MZ-20 16) 

16. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením na základe účelovo určených finančných 
prostriedkov (mat. č.8-14MZ-2016) 

17. Návrh na Zverenie majetku mesta (Verejné osvetlenie IBV Mlynský potok) do správy 
Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.9-
14MZ-2016) 

18. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatren ím č. 112016 
(mat. č. 10-14MZ-2016) 



19. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgarnzac1e Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 112016 (mat. č.11 -

14MZ-2016) 
20. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 

podnik na rok 2016 (mat. č.12-14MZ-2016) 
21. Návrh na založenie majetku mesta- mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 

na pozemku parcele KN registra „C'' číslo 3460/71 o výmere 1010 m2
, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce v prospech Prima banka Slovensko, 
a.s., so sídlom Hodžova 11 , O 1 O 11 Žilina (mat. č.13-14MZ-2016) 

22. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie 
spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Staroveckými 
zámennou zmluvou 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. 14-14MZ-

2016) 
23. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici 

v Zlatých Moravciach na podnikateľské účely a pod predajným stánkom pre Ing. Ivana 
Rubaninského, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. l 5-14MZ-2016) 

24. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Bernolákovej ulici 
v Zlatých Moravciach pod stavbou spoločnosti AUTOmax JUDIN s.r.o. a priľahlého 
spoločného dvora, 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.16-14MZ-
2016) 

25. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v Administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach pre 
Tanečnú školu OSB, 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.17-14MZ-
2016) 

26. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome 
služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Kamenárstvo Blaško, s.r.o., 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 18-l4MZ-2016) 

27. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v Kultúrnom dome v Prílepoch na Obecnej ulici č. 1130 v Zlatých Moravciach pre 
Mestské stredisko kultúry a športu, 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. l 9-l 4MZ-2016) 

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

Zlaté Moravce 26.02.2016 

M 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
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