
Uznesenie č. 490/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 28.02.2013 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dií.a 
28.02.2013 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 22. zasadnutí MZ konanom 
dňa 28.02.2013 

V Zlatých Moravciach, dií.a 28.02.2013 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ r ·/,.#-
~--vr 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 490/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dľia 28.02.2013 

rčenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 22. zasadnutí MZ konanom 
dila 28.02.2013 

V Zlat)/ch Moravciach, dňa 28.02.2013 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

ľA ('~ rJ
~~ 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 491/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ing. Viliama Rumanka 

V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Mario Lénált 
prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 491/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Hollého a p. poslanca Ing. Viliama Rumanka 

V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 492/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22 . zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca PaedDr. Dušana Husára za členov: p. poslankyňu 
PharmDr. Ivonu Vicianovú. a p. poslankyňu Eriku Babockú 

V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~.r;if-
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 492/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastup iteľstva v Zlatých M o ravciach 

konaného dňa 28.02.20 13 

Schválenie návrhovej komisie 
Me ts ké zastupiteľ s tvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí Ml ko naného dľí.a 
28 .02 .2013 
p r e r okovalo 
ná vrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca PaedDr. Dušana Husára za členov. p. poslankyt'íu 
PharmDr. Ivonu Vicianovú. ap . poslankyi1u Eriku Babockú 

V Z lat)Tch Moravci ach, dna 28.02.2013 

@~~~ 
primátor mesta 

~:ď-
Mgr. Mario Lé nárt 

prednosta MslJ 



Uznesenie Č. 493/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
program zasadnutia 22. MZ 
s ch va ťuj e 
program zasadnutia 22. MZ s týmito zmenami: 

ako bod 10 zaradiť Informáciu členov SFZ o konaní Majstrovstiev Európy UEFA U-
17 na Slovensku 
ako bod II zaradiť bod Vystúpenia občanov 

V Zlatých Moravciach, dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~,if 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 493/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)lch Moravciach 

konaného dií.a 28.02.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného di'ía 
28.02.2013 
prerokovalo 
program zasadnutia 22. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 22. MZ s týmito zmenami: 
ako bod 10 zaradiť Informáciu členov SFZ o konaní Majstrovstiev Európy EFA U-
17 na Slovensku 
ako bod II zaradiť bod Vystúpenia občanov 

V Zlatých Moravciach, dt1a 28.02.2013 

Ing. Peter Lednác CSc. 
primátor mesta 

~ r/r!--
~,/f...,./ 
~ilgr. Mario Lénárt 

prednosta M st) 



Uznesenie č. 494/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2014 a 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
a) ávrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014 - 2015 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
c) Návrh na použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania v roku 2013 na čiastočné 

splácanie istín z bankových úverov 

berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s 

výhľadom na roky 2014-2015 

s ch va ťuj e 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 € na čiastočné splácanie istín 

z bankových úverov 
c) Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné splácanie 

istín z bankových úverov 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 494/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a POdpl'ogramov 
s vj'hľadom na roky 2014 a 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí NIl konaného dňa 
28 .02.2013 
prerokovalo 
a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014 - 2015 
b) Správu hlavného kontrolóľa mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
c) Návrh na použitie Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania v roku 2013 na čiastočné 

splácanie istín z bankových úverov 

berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s 

výhľadom na roky 2014-2015 

s ch vaľ uj e 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na ľok 2013 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2014-2015 
b) Použitie Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 60.000 E na čiastočné splácanie istín 

z bankových úverov 
c) Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 vo výške 25.000 € na čiastočné splácanie 

istín z bankových úverov 

v Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

-
Ing. Peter Lednár. 'Sco 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Príloha k uzneseniu č . 494/2013 

zmeny v Rozpočte Mésta Zlaté Moravce na rok 2013 
na návrh poslancov MsZ 

I. Úprava vo výdavkovej časti bežného l'OZpočtu: 
FK 01.1. 1.6. 633 Výdavky obce - materiá l 
FK 0 1.1. 1. 6. 637 Výdavky obce - služby 
FK 05 .1 .0 . 644 Transfer p. o. Záhradn ícke služby mesta 
FK 08.1.0. 64 1 Transfer p. o. MSKaŠ - divízia šport 

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu: 
FK 01.1. 1.6. 637 Výdavky obce - služby 
FK 08.1.0. 64 1 Transfer p. o. MSKaŠ - di víz ia šport 
FK 10.2.0. I. 6 10-630 Zariadenie opatrova te ľs kej služby - výdavky 

III. Úprava vo výdavlwvej časti bežného l'OZpočtu : 
FK 01.1.1.6. 
FK O l. I . I .6. 
FK 0 1.1. 1.6. 
FK 08 .1.0. 

610-620 Výdavky obce - mzdy a odvody 
637 Výdavky obce - služby 
637 Výdavky obce - služby 
642 Transfer nez iskový m právn ickým osobám 

IV. Úprava vo výdavkovej časti bežného l'OZpočtu: 

- 13.000,00 € 
- 7.000,00 € 
+ 10.000,00 € 
+ 10.000,00 € 

- 5.600,00 € 
+ 2.800,00 € 
+ 2.800,00 € 

- 28.950,00 € 
- 36.000,00 € 
- 5.050,00 € 
+ 70.000,00 € 

FK 04.5. 1. 644 Cestná doprava - transfer práv.osobe za loženej štátom - 7.000,00 € 
FK 05 .1.0. 644 Transfer p. o. Záhradnícke služby mesta + 7.000,00 € 



Uznesenie č. 495/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na zmenu účelu použitia schváleného úveru 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 

a) návrh na zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na 
financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel financovania 

rekonštrukcie MK Murgašova ulica - Zlaté Moravce vo výške 100 000 EUR 

a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR 

b) návrh na ručenie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. bianko zmenkou 

c) návrh na zmenu uznesenia č. 45912012 zo dňa 13.12.2012 tak, že slová "na 
financovanie technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov" v príslušnom 

gramatickom tvare sa nahrádzajú slovami "na financovanie rekonštrukcie MK 

Murgašova ulica - Zlaté Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR" 

schvaľuje 

a) zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na financovanie 

technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel financovania rekonštrukcie 

MK Murgašova ulica - Zlaté Moravce vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR 

b) ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne , a.s. bIanko zmenkou 
c) zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dila 13.12.2012 tak, že slová "na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov" v príslušnom gramatickom tvare 

sa nahrádzajú slovami "na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica - Zlaté 
Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských 

zariadení vo výške 100 000 EUR" 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~AJI-
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 495/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dl'í.a 28.02.2013 

Návrh na zmenu účelu použitia schváleného úveru 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p ,.e,.okovalo 

a) návrh na zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na 

financovanie technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na účel financov ania 

rekonštrukcie MK Murgašova ulica - Zlaté Moravce vo v)'ške 100 000 EUR 

a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 E R 

b) návrh na ručenie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. bianko zmenkou 

c) návrh na zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dňa 13.12 .2012 tak, že slová "na 

financovanie technickej vybavenosti k v)'stavbe nájomných bytov" v príslušnom 

gramatickom tvare sa nahrádzajú slovami "na financovanie rekonštrukcie MK 

Murgašova ulica - Zlaté Moravce, vo výške 100 000 EUR a rekonštrukciu 

a modemizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR" 

s c h va ťuj e 
a) zmenu účelu použitia úveru schváleného Slovenskou sporiteľňou, a.s. na fi nancovanie 

technickej vybavenosti výstavby nájomných bytov na úče l financo vania rekonštrukcie 

MK Murgašova ulica - Zlaté Moravce vo v)/ške 100 000 E R a rekonštrukciu 

a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100 000 EUR 

b) ručenie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. bianko zmenkou 

c) zmenu uznesenia č. 459/2012 zo dl'í.a 13.12.20 12 tak, že slová "na financovanie 

technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov" v príslušnom gramatickom tvare 

sa nahrádzajú slovami "na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica - Zlaté 

Moravce, vo v)!ške 100 000 EUR a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských 

zariadení vo výške 100 000 EUR" 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ r,-~ 
v~~/l.JI' 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 496/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 
Návrh dodatku č.l k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2012 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 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dila 
28.02.2013 
prerokovalo 
Návrh dodatku č .1 ktorým sa mení a dopíňa VZN mesta Zlaté Moravce Č . 8/2012 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 
sa uznáša 
na dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 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 

Ing. Peter Ledná.r, CSc. 
primátor mesta 

~ff-
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 496/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)rch Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/20 12 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa ma tu sl{e.i školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zas tupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dila 
28.02.2013 
prerokovalo 
Návrh dodatku č.I ktor)'m sa mení a dopíňa VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 o určení 
v)'šky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zák ladnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školsk)'ch zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
sa uznáša 
na dodatku č.I k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školsk)'ch z.ariadení so 
sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

~2z-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

h~c:I 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č . 497/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného di1a 28 .02.2013 
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 412011 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku Č . 3 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 412011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
sa uznáša 
na dodatku Č . 3 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach di1a 28.02 .2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~d-
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 

Uznesenie Č. 497/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)fch Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie Dodatku Č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/201 J o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného clila 
28 .02.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č . 4/20 II o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôso be a výške úhrad za tieto sl užby 
sa u zn á§a 
na dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

~---.;--~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~f/ť~ 
Mgr. Mario L ' nárt 

prednosta MslJ 



Uznesenie Č. 498/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Dodatok Č. 4 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce 
podľa predložené materiálu 
s ch val' uj e 
Dodatok č. 4 k Zriad'ovacej listine príspevkovej orgamzacle SLUŽBYT Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 
v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. eter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

0 1 if 
M~M·L" gr. ano enart 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 498/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Z lat)/ch Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Dodatok č. 4 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SL UŽBYT Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí M Z konaného dl18 
28 .02.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlak V10ravce 
podl'a predložené materiálu 
s ch vaľ ll) e 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine príspevkovej orgalllzacle SL ŽBYT Zlaté Moravcc, 
mestsk)' podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 Ol Zlaté Moravce, J Č'O: 18047343 
v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. 
primátor mesta 

M~1t 
prednosta MsÚ 



DODATOKč.4 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 
so sídlom: Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce SLUŽBYT Zlaté Moravce, 
mestský podnik, sa mení na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce 
Č. 498/2013 zo dňa 28.02 .2013 nasledovne: 

1. Bod 7) upravujúci Základný predmet činnosti a podnikateľskú činnosť znie: 

,,7) I. Základný predmet hlavnej čitmosti : 

a) výkon správy zvereného majetku, zabezpečenie preventívnych a bežných opráv, 
údržby, úprav a vedenie jeho evidencie, 
b) prenájom nebytových priestorov, 
c) správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta Zlaté Moravce, 
d) vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kúrenár, elektrikár, výťahár, stolár, zámoČlúk, 
e) administratívne činnosti spojené s nakladaním s bytovým majetkom mesta. 

II. Podnikateľská činnosť: 

a) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 
b) oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej 
mechaniky (projektovanie, montáž, vykonávanie revízii , oprava a údržba meracej a 
regulačnej techniky a montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických 
zariadení), 
c) opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení." 

2. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok Č . 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 



Uznesenie č. 499/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.20l3 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.20 13 
prerokovalo 
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženom 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 
s ch v a ľuj e 
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženom 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~;if-
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 49912013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)!ch Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine príspevlwvej organiúlcie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59,95301 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného llJ'ía 
28.02.2013 
prerokovalo 
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mc:::; la Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 v predloženum 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uznesen iu 
s ch vaľ II je 
Dodatok Č. 7 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 OJ Zlaté Moravce, I >'0 : 00587168 v predloženom 
znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlat)!ch Moravciach dňa 28.02.2013 

~~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ťA;W--
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



DODATOKč. 7 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
So sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Technické služby mesta 
Zlaté Moravce zo dľla 1.10.2004 v znení jej dodatkov sa dopÍňa na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č. 499/2013 zo dňa 28.02 .2013 nasledovne: 

1. Doterajší bod označený ako ,,6) Majetok príspevkovej organizácie" sa označuje správne 
ako bod 8), pričom tento bod vrátane nadpisu znie: 

,,8) Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
l . Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti a s majetkom, ktorý nadobudla vlastnou 
činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ tohto 
majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný a nehmotný investičný 
majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej 
evidencii. Súpis majetku ajeho hodnota sú obsiahnuté v prílohe č . 1 tejto zriaďovacej listiny. 
2. Príspevková organizácia spravuje majetok v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii." 

2. Nasledujúce body označené ako 7) a 8) sa označujú ako body 9) a 10). 

3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 



Uznesenie č. 500/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnil{, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 
s ch va ťuj e 
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

M~M'L~ ' gr. ano enart 
prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 500/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnil\:, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej li s tine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 71até 
Moravce, mestsk)! podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1,953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom zne ní uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 
s ch vaľ 11 je 
Dodatok Č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Ro botn ícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O l Zlaté Moravce, 
IČO: 31410529 v predloženom znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

~~ 
fng . Peter Lednár, 'Sco 

primátor mesta 

M~L~ " 
. gr. ano nart 

prednosta Ms . 



DODATOK č. 2 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, 
so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, sa dopÍňa na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce Č . 500/2013 zo dňa 28.02.2013 nasledovne: 

1. Bod 7) vrátane nadpisu znie: 

,,7) Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
l. Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktorý 
jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti a s majetkom, ktorý nadobudla vlastnou 
činnosťou. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako užívateľ tohto 
majetku. Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný a nehmotný investičný 
majetok, drobný hmotný majetok a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej 
evidencii. Súpis majetku ajeho hodnota sú obsiahnuté v prílohe Č. 1 tejto zriaďovacej listiny. 
2. Príspevková organizácia spravuje majetok v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce a vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii." 

2. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok Č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 



Uznesenie č. 501/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. 
parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 
25709 m2

), ktorá bude po odčlenení GP č. 114/2012 zo dňa 19.11.2012 
/vyhotoveným geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kance/ária, DlllOvské/1O 
92, 951 93 Topol'čianky, IČO: 35102071, overeným dňa 20.11.2012 Ing. Marekom 
IlIéšom pod č. 583/2012/ predstavovať parcelu KN registra "C", č. parcely 887/40 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 77 m2 a parcelu KN registra 
"C", č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o vý mere 465 
m2 /spolu 542 m2

/, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. 
Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
~ Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911/28, 953 Ol Zlaté 

Moravce, nar. 08.03.1975 (1/2) a 
~ Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911/28, 953 01 Zlaté Moravce, 

nar. 07.04.1974 (1/2) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dľla 
28.02.20 13 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo v lastníctve mesta Z laté Moravce 
(LV č. 3453) - schválenie prevodu čas ti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 
887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková vým era: 25 709 m 2

), ktorá 
bude po odčlenení GP č. 114/2012 zo dňa 19.11.2012 /vyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topol'čianky, 
IČO: 35102071, overeným dňa 20.ll.2012 Ing. Marekom llléšom pod Č. 58312012/ 
predstavovať parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/40 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 77 m 2 a parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/41 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 465 m 2 /spolu 542 m 2

/, ktoré sa nachádzajú 
v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
" Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911/28, 953 O l Zlaté Moravce, 

nar. 08.03.1975 (1/2) a 
" Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911 /2 8, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 

07.04.1974 (112) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 50, OO f i rn", čo pri celkovej výmere 5-12 m 2 predstavuje kúpnu cenu 27 100, OO f 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
}- uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", Č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 194 m 2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve žiadateľov (LV Č. 3901) 

Uznesenie č. 50112013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného diía 28.02.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vhlstníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - schválenie prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. 
parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; cell<ová výmera: 
25709 m2

), ktorá bude po odčlenení GP č. 114/2012 zo dlh 19.11.2012 
IVy/lOtoven_)ml geodetom Martinom Švecom - Geodetická odbomá kance/ária, Dlltovskélto 
92, 951 93 Top o l'čian ky, IČO: 35 102 071, overeným diia 20.11.2012 Ing. Marekom 
JIIéšom pod č. 583/20121 predstavovať parcelu KN registra "C", č. parcely 887/40 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o v)'mcre 77 m 2 a pa rcelu KN registr-a 
"C", č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 465 
m2 Ispolu 542 m 2

/, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na I. 
Tov:írenskej v Zlatých Moravciach, pre 
r Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911128, 953 01 Zlaté 

Moravce, nar. 08.03.1975 (112) a 
.,. Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911128,953 Ol Zlaté Moravce, 

nar. 07.04.1974 (112) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

-----------------------
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p,.erokova/o 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku o vl astnÍct c m 'sla Zlaté Moravcc 
(L V č. 3453) - schválenie prevodu ča sti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 
887/2 (druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria; celková výmera : 25 709 m2

), ktorá 
bude po odčlenení GP Č. 114/2012 zo dňa 19.11.2012 Ivyho{ovenJím geodelDIII 
)'v!arlinom c~vecom - Geodetická odborná kancelária, D/hovského 92. 951 93 Topof'čianky. 
1(0 35 102071, overeným dňa 20II.20l2 Ing Marekom Jlfé.šom pod ( 583/20121 
predstavovať parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/40 (druh pozemku: zas tavané plochy 
a nádvoria) o výmere 77 m2 a parcelu KN regi stra "C'., Č . parcely 887/41 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 465 012 IspoJu 542 012

/ , ktoré S3 nachádzaj ú 
v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
r Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911/28, 953 O 1 Zlaté Moravce, 

nar. 08.03.1975 (1/2) a 
r Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom : Tajovského 1911/28 , 953 O l Zlaté Moravce_ nar. 

07.04.1974 (1 /2) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 7ákona Č. 138/199 1 Zb . 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
é:O cenu 50,00 e/m::, čo pri ce/kove} týmere 5-12 m J pre ds/crv uje kúpnu cenil 27 10U O() t' 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
r uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", Č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a núdvoria) 
o výmere 194 m 2

/ a stavbe Istavba so súpisným čís lom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tej to parcelel vo vlastníctve žiadateľov (LV Č. 390 l) 



~ žiadatelia sa zaväzujú túto časť pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
/oplotenie - zabezpečenie ochrany budovy - stavby, ktorá má byť predmetom 
rekonštrukcie/ 

s ch II a ruj e 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - prevod časti pozemku parcely KN registra "C", č . parcely 887/2 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 25 709 111 2

) , ktorá bude 
po odčlenení GP Č. 114/2012 zo dňa 19.11.2012 /vyhotoveným geodetom Martinom 
Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
35 102 071, overeným dňa 20.11.2012 Ing. Marekom Illéšom pod č. 583/20121 predstavovať 
parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/40 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o 
výmere 77 m 2 a parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 465 m2 Ispolu 54211121, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
y Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911 /28, 953 01 Zlaté Moravce, 

nar. 08 .03 .1975 (1 /2) a 
~ Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911 /28, 953 O 1 Zlaté Moravce, nar. 

07.04.1974 (1/2) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods . 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 50,00 €/m 1

, čo pri celkovej výmere 542 m 1 predstavuje kúpnu cenu 27 100,00 € 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", Č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 194 m2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve žiadateľov (LV Č. 3901) 

~ žiadatelia sa zaväzujú túto časť pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
loplotenie - zabezpečenie ochrany budovy - stavby, ktorá má byť predmetom 
rekonštrukciel 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
u r č uj e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M ľ. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 

>- žiadatelia sa zaväzujú túto časť pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
/oplotenie - zabezpečenie ochrany budovy - stavby, ktorá má byť predmetom 
rekonštrukcie/ 

s ch l' a ľ zl je 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 71alé 
Moravce (LV č. 3453) - prevod časti pozemku parcely KN registra "C', č. parcely 8X7/2 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková v)'1nera: 25 709 m"), ktorá bude 
po odčlenení GP Č. 114/2012 zo dňa 19.1l.2012 /vyhoIOven);m geodetom j\lfartino/11 
Šl'ecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky. l(U 
35 102 071, overen)Jm dtža 20.11.2012 lng Marekom llléšom pod č. 583/20.12/ predstavovať 
parcelu KN registra "C", Č. parcely 887/40 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o 
v)'mere 77 m 2 a parcelu KN registra "C", č. parcely 887/41 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 465 012 /spolu 542 m 2

/, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. 

Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlat)!ch Moravciach, pre 
.,. Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911 /28, 953 O l Zlaté Mllravce, 

nar. 08.03.1975 (1/2) a 
).;- Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911/28, 953 O l Zlaté Moravce, nar. 

07.04.1974 (l/2) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 50,00 1m 2

, čo pri celkovej výmere 542 m 2 predstavuje kúpnu cenu _ 7 100,O(J C 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
r uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", Č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o v)!mere 194 m 2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova 
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve žiadateľov (LV Č. 390 l) 

"Y žiadatelia sa zaväzujú túto časť pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť 
/oplotenie - zabezpečenie ochrany budovy - stavby. ktorá má byť predmetom 
rekonštrukcie/ 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schval'ovacej časti uznesenia 
II r Č uj e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M 
J~MjlA ·W:-

L
, , 

g~ri~ enart 
prednosta Ms ' 



Uznesenie Č. 502/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia Č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012 
ruší 
uznesenie Č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 13.12.2012 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 502/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na zrušenie uznesenia č.474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.12.2012. 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prer okov alo 
návrh na zrušenie uznesenia Č. 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dúa 13.12.2012 
rl/ší 
uznesenie Č . 474/2012 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dl1a 13.12.2012 

V Zlatých Moravciach dňa 28 .02.2013 

Ing. Peter LednáL CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 503/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného di'ía 28.02.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) : 
o diel č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 
o výmere 9 m2 a diel č. 5 odčlenený z pozemku pal'cely KN registra "E", číslo 
parcely 3-500111 o výmere 19 m2

, ktoré budú po zapísaní GP č. 129/2012 zo dňa 
21.11.2012, ďalej len "GP" /odčlenené geometrickým plánom č. 129/2012 ZO diia 
21.11.2012, vyhotoveným geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, 
Dlhovského 92, 951 93 Topol'čianky, IČO: 35102071 overeným diía 07.01.2013 Ing. 
Marekom Illéšom pod Č. 1/2013/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C", č. 

parcely 3128/5 o celkovej výmere 28 m2; 
o diel č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-500111 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvorit' pozemok parcely KN 
registra "C", č. parcely 3128/4 o celkovej výmere 19 m2; 
a (LV č. 3453) : 
o diel č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 
o výmere 45 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" súčast'ou pozemku parcely KN 
registra "C", č. parcely 3164/83, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna 
Potočnej ulici v Zlatých Moravciach/ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce a manželky 
Márie Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 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 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dl1a 
28.02.2013 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) : 
c diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 o výmere 
9 m2 a diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-5001/1 
o výmere 19 m2

, ktoré budú po zapísaní GP Č. 129/2012 zo dňa 2l.11.2012, ďalej len 
"GP" /odčlenené geometrickým plánom Č. 129/2012 zo dňa 21.ll.2012, vyhotoveným 
geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topol'čianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa 07.01.2013 Ing. Marekom Illéšom pod Č. 
112013/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 3128/5 o celkovej výmere 28 

diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-5001/1 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra 
"C", Č. parcely 3128/4 o celkovej výmere 19 m 2

; 

a (LV Č. 3453): 
c diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 o výmere 

45 m2
, ktorý bude po zapísaní "GP" súčasťou pozemku parcely KN registra "C", Č. 

parcely 3164/83 , ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna Poto čnej ulici 

v Zlatých Moravciach! do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Uznesenie č. 503 /2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciac h 

konaného dií.a 28.02.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta ZIMé 
Moravce (LV č. 5417) : 
o diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN regis t ra 'IE", č íslo parcely 5702/2 
o výmere 9 m2 a diel č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN rcgi~tra "E", číslo 
parcely 3-500111 o výmere 19 m2

, ktoré budú po zapísaní G P Č . 129/2012 zo dňa 
21.11.2012, ďalej len "GP" lor/členené geometrickým plánom č. 129/2012 .0 diía 
21.11.2012, vyhotoveným geodetom ~Martil1om Švecom - Geodetická odbormi ka/lcelária, 
DlhovskéllO 92, 951 93 Top o l'čian ky, IČO: 35102071 overeným rliin 07. 01.2013 I/lg. 
Marekom IlIéšom pod č. 1/2013/ tvoriť pozemok parcely KN registra " C", č. 

parcely 312815 o celkovej výmere 28 m2
; 

o diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", č íslo parcely 3-500l/1 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvorit' pozemok pa rcely KN 
registra 'IC", Č. parcely 3128 /4 o celkovej v)'mere 19 mZ; 

a (LV Č. 3453): 
o diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo pa l'cely 3164/2 

o vf/mere 45 mZ, ktol-Ý bude po zapísaní "GP" súčast'ou pozem lm pa.'cely KN 

registra " C", Č. parcely 3164/83, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Morane lna 

Potočnej ulici v Zlatých Moravciachi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 Ol Zlaté M oravce a manželky 
Márie Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce z 
dôvodu hodného osobi tného zreteľa podI'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zas tupi teľstvo v Zlatých M oravc iach na svojom 22. zasadnutí M Z konaného dll a 
28 .02.20 13 
prero k o valo 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného m a·letku vo v las tníctve m esta Zlaté Moravce 
(LV č. 541 7) : 
o d iel č. 4 od členený z pozemku parcely KN registra " f" , č í s lo parcely 5702/2 o výmere 
9 m2 a diel č. 5 odčlenenj" z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-500 l it 
o vý mere 19 nl, ktoré budú po zap[sanÍ GP č. 129/2 012 zo dlla 2l.11.20 12, ďalej len 
"GP" lodčlenené geometrickým plánom Č. 12<,)/2012 ::n dňa 21. ll. 2012, vyhoro 1"(::n):m 
geodetom Mar/inom Š vecom Geoderická odborná kancelária, Dlhovského <,)2, 951 93 
Topoľčianky. IČO: 35 102071 overený m dňa 07 Ol. 2013 Ing. Marekom Il/éc~om pod Č. 
1/2013/ tvoriť pozemok parcely KN regis tra "C", č . parcely 312815 o celkovej v~'l11erť 28 
111 2; 

die l č. 6 od č lenenj" z pozemku parcely KN reg istra "E", číslo parcely 3-500 11l 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcel y KN registra 
"C", č. parcel y 3128/4 o ce lkovej výmere 19 111\ 
a (LV č. 3453): 
o diel č . l odčlenený z pozem ku parcely KN reg istra "C", č í s lo parcely 31 64/2 o výmere 

45 m2
, ktorý bude po zapísani "GP" súčasťou pozemku parcel y KN registra" "', č. 

parce ly 3164/83, ktoré sa nachádzaj ú v k. ú. Zlaté Mo ravce lna Po točnej ulici 

v Zlatých Moravciach! do bezpodielového spoluvlastn íc tva manželov 



Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce a manželky Márie 
Frajkovej, rod. Clu'enkovej, bytom: Potočná 3400/15, 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 
za cenu 9, OO €/m 2

, čo pri celkovej výmere 92 m] predstavuje kúpnu cenu 828, OO € 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková výmera parcely je 1428 'm2
) a časť pozemku parcely KN registra "E", 

číslo parcely 3-500111 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
~ časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3] 64/2 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2
) je pril'ahlý k pozemkom v ich osobnom 

vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV Č. 5417): 
a diel Č . 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 o výmere 
9 m2 a diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-5001/1 
o výmere 19 m2

, ktoré budú po zapísaní GP Č. 129/20] 2 zo dňa 21.11.2012, d'alej len 
"GP" /odčlenené geometrickým plánom Č. 129/2012 zo dňa 21. ll.201 2, vyhotoveným 
geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, IČO: 35 102071 overeným dňa 07. 01.2013 Ing. Marekom Illéšom pod Č. 
1/20131 tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 3128/5 o celkovej výmere 28 
m2

; 

diel Č. 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-5001/1 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra 
"C", Č. parcely 3128/4 o celkovej výmere 19 m2

; 

a (LV Č. 3453): 
a diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 o výmere 

45 m2
, ktorý bude po zapísaní "GP" súčast'ou pozemku parcely KN registra "C", Č . 

parcely 3164/83, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna Potočnej ulici 

v Zlatých Moravciach! do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala Frajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 01 Zlaté Moravce a manželky Márie 
Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 953 Ol Zlaté Moravce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
za cenu 9, OO €lm 2

, čo pri celkovej výmere 92 m] predstavuje kúpnu cenu 828, OO € 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) a čast' pozemku parcely KN registra "E", 

číslo parcely 3-5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
> časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2
) je pril'ahlý k pozemkom v ich osobnom 

vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

Michala Frajku, bytom : Potočná 3400/15, 953 Ol Zlaté Moravce a manželky Márie 
Fraj kovej , rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15,953 Ol Zlaté Moravce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa §9aods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. omajctku 
obcí v znení neskorších predpisov 
70 cenu 9,00 €'im:, čo pri celkovej v)ímere 92 m J predslovuje kúpnu cenu 828.00 e 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
;- časť pozemku parcely KN registra "E", čí s lo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková V)lmera parcely je 1428 m2
) a časť pozemku parcely KN registra "c", 

čís lo parcely 3-5001/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
;.;. časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná 

pôda: celková výmera parcely je 4 529 m2
) je priľahlý k pozemkom v ich osobnom 

vlastníctve a je využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve .. pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

s ch voľ uje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417): 
o diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcely KN registra " E" , číslo parcely 5702/2 o výmere 
9 m2 a diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 3-5001/1 
o V)lmere 19 m2

, ktoré budú po zapísaní GP Č. 129/2012 zo dňa 2l.1 1 201 2, d'nlej lcn 
"GP" lodčlenené geo metrickým plánom Č. 129/2012 zo dňo 2 l l l 201 2. \ ~vh() t()vel1.\ím 

geodetom j\lfortinom Švecom Geodetická odborná kance/ária, Dlhovského 92, 951 93 
Topoľčianky, ICO' 35 J 0207 l overeným dňa 07. (Jl 20! 3 Ing More/wm IlIéšo!17 pod ( 
1/2013/ tvoriť pozemok parcely KN registra "C', Č. parcely 312815 o celkovej výmere 28 
m2 

; 

diel Č . 6 odčlenený z pozemku parcely KN registra " ". číslo parcely 3-500 III 
o výmere 19 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely K. registra 
.,C" , č . parcely 3128/4 o celkovej výmere 19 m2

; 

a (LVč.3453): 

o diel Č. l odčlenený z pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 o v)!mere 

45 m2
, ktorý bude po zapísanl "GP" súčasťou pozemku parcely K registra "c .... , č. 

parcely 3164/83, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna Potočnej ulici 

v Zlatých Moravciach! do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Michala hajku, bytom: Potočná 3400/15, 953 O l Zlaté Moravce a manželky Márie 
Frajkovej, rod. Chrenkovej, bytom: Potočná 3400/15, 95 3 O l 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 
za cenu 9, OO F/mJ

, čo pri celkovej výmere 92 111 2 predstavuje kúpnll cenu 828, OO f' 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
., časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné 

plochy; celková výmera parcely je 1428 m2
) a čas t' pozemku parcely KN registra .. 1::". 

číslo parcely 3-500111 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 n/) 
využíva rodina žiadateľov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 

;,. časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná 
pôda; celková výmera parcely je 4 529 m2

) je pril'ahlý k pozemkom v ich osobnom 
vlastníctve a je využlvaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve .. pričom 
odkúpením tohto pozemku sa vyrovná uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 



ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
u r č uj e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

~eev;> 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ta:if 
Mgr. Mario Lénart 
prednosta MsÚ 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
určuje 

stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.08.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 28 .02.2013 

~.::"" -e e ?C ... 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~-U/ta+f 
Mgr. Mario Lénart 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 504/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - schválenie zámeru prevodu časti pozemku parcely KN 
registra "E", č. parcely 2322/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7 328 mZ), 
ktorá sa nachádza pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa Istavba neusporiadaná 
na L V I a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo 
vlastníctve žiadatel'a o výmere cca 82 m2 Ivid'. priložený grafický náčrtl, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach, 
pre 
;> Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 

02.08.1969 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dií.a 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra 
,.E", č . parcely 2322/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7 328 m2

), ktorá sa 
nachádza pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa Istavba neusporiadaná na L V I 
a časti pozemku, ktorá je priľahlá k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa 
o výmere cca 82 m2 Ivid'. priložený grafický náčrtl, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce 
v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach, pre 
y Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 O l Zlaté Moravce, nar. 

02.08.1969 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garaze vo vlastníctve žiadateľa 

(neusporiadanej na LV) a časť je priľahlá k pozemku pod stavbou garáže a k pozemku vo 
vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) - pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 
1993 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 679 m2

) 

s ch val' uj e 
zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV Č. 5417) -
spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 2322/1 (druh pozemku: 
orná pôda; celková výmera: 7 328 m 2

), ktorá sa nachádza pod budovou garaze vo 
vlastníctve žiadateľa /stavba neusporiadaná na LV I a časti pozemku, ktorá je pril'ahlá 
k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 m2 Ivid'. priložený 
grafický náčrt/, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v 
Zlatých Moravciach, pre 
~ Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 O 1 Zlaté Moravce, nar. 

02.08.1969 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Uznesenie č. 504/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatýc h Moravciach 

konaného dI"18 28 .02. 2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnutd'ného maj etku vo vlastníctve me 'ta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - schválenie zámeru prevodu časti pozemku parcely KN 
registra "E", č. parcely 2322/1 (druh pozeml<u: orná pôd a; celková výmera: 7 328 m 2

), 

ktorá sa nachádza pod budovou garáže vo vlastníctve žiadatel'a Istavba neuspol'iadaná 
na LvI a časti pozemlm, ktorá je pril'ahlá k pozemku pod budovou garáže vo 
vlastníctve žiadatel'a o výmere cca 82 m2 Ivid'. priložený grafický náčrtl, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zhl~'ch Moravciach, 
pre 
,. Ľudovíta Jánošova, bytom: Železničiarska 1168/16, 953 01 Zlaté M oravec, nar. 

02.08.1969 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 138/199] 
Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľs tvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dl1a 
28. 02.20 13 
prero k ov a lo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo v las tn íctve mesta l l.até 
Moravce (LV č. 5417) - schválenie spôsobu prevodu časti pozemJzu parcely K reg istra 
.E ·. č . parcely 23 22/1 (druh pozemku: orná pôda; ce lková výmera: 7 328 m2

), k.toľá sa 
nac hád za pod budovou garáže vo v lastníctve žiadateľa Istavba neuspo riadaná na L V 1 
a časti pozemku , ktorá je priľahlá k pozemku pod budovo u ga ráže vo vlastníctve i iada te ľa 

o výmere cca 82 m 2 Iv iď. priložený grafic ký náčrt!. ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce 
v lokalite Nábrežie za majerom v Zlat)/ch Moravc iach. pre 
.r Ľudov í ta Jánošova, byto m: Železnič i a rs ka 1168116 , 953 Ol Zlaté Moravce. nar. 

02.08.1969 (l1l) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. 
o maj etku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodo m hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garaze vo vlastníctve žiadateľa 

(neusporiadanej na LV) a čas ť je priľahlá 1<. pozemku pod stavbou garáže a k pozemku vo 
vlas tníctve Ľudovíta Jánošova (L V č. 2785) - pozemok parcel y KN reg istra .,C', č. parcely 
1993 (druh pozemku: záhrady; celková výmera : 679 m2

) 

s ch v CI l' uje 
zámer prevodu nehnutel'ného maj etku vo v lastníctve mesta Zlaté Moravce (L č 5417) -
spôso b prevodu č asti pozemku parcely KN registra .,E" . č . parcely 2322/1 (d ruh po/emku: 
orná pôda; celková vým era: 7 328 m2

), ktorá sa nachádza pod budovou gm6žc vo 
vlas tníctve žiadateľa Is tavba neusporiadaná na LVI a čas ti pozemku , k ~orá je priľahl á 

lz poze mku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca 82 111:' viď. pr ilo ~'.cný 
grafický náčrtl, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce v lokalite ábrežie za majerom v 
Zlatých Moravciach , pre 
);- Ľudovíta Jánošo va, bytom : Železničiarska 1168/1 6. 953 O l Zlaté \tforavce. nm. 

02.08.1969 (l/l ) 
z dôvod u hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení nesko rších predpisov 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garaze vo vlastníctve žiadateľa 

(neusporiadanej na LV) a časť je pril'ahlá k pozemku pod stavbou garáže a k pozemku vo 
vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) - pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 
1993 (druh pozemku: záhudy; celková výmera: 679 m2

) 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~/- ~ŕj;
~tlnárt 

prednosta Ms Ú 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garaze vo vlastníctve žiadateľa 

(neusporiadanej na LV) a časť je priľahlá k pozemku pod stavbou garáže a k pozemku vo 
vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV č. 2785) - pozemok parcely KN registra ", ;~, č . parcely 
1993 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 679 m2

) 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

c/j r{/ .J
~?~. 

gr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 505/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02 .2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 
(L V č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "e", č. parcely 
1459/7 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 124 m2

) o výmere 49 m Z 
lodčlenenej geometrickým plánom č. 12812012 zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom Geodetická odborná kancelária, DlltovskéllO 92, 951 93 
Topol'čianky, IČO: 35 102071 overeným diía 20.12.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 
660120121, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. 1. mája v Zlatých 
Moravciach, pre 
» Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku, bytom: Ovocinárska 276/14 A, 949 

01 Nitra, nar. 02.03.1971 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22 . zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1459/7 (druh 
pozemku: záhrada; celková výmera: 124 m2) o výmere 49 m2 /odčlenenej 
geometrickým plánom č. 128/2012 zo dňa 14.12.2012, vyhotoveným geodetom Martinom 
Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topo/'čianky, IČO: 
35 102071 overeným dňa 20.12.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 660/2012/ , ktorý sa 
nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, pre 
~ Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku , bytom: Ovocinárska 276/14 A, 949 01 

Nitra, nar. 02 .03.1971 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/199 1 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve 
Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/3 (druh pozemku: záhrada; 

celková výmera: 155 m 2
) 

o k pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1459/2 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 160 m2) 

o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/1 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 181 m2) 

s ch va ľuj e 
zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453) - spôsob prevodu 
časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1459/7 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 124 m2

) o výmere 49 m2 /odčlenenej geometrickým plánom Č. 128/20J 2 
zo dňa 1-1. J 2.2012, vyhotoveným geodetom Martinom Švecom - Geodetická odborná 
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topol'čianky, IČO: 35 102 071 overeným dňa 20.12. 20J 2 
Ing. Erikou Drienovskou pod Č. 660/2012/ , ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce 
na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, pre 
r Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku , bytom: Ovocinárska 276/ 14 A, 949 01 

Nitra, nar. 02.03.1971 (111) 

Uznesenie č. 505/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)!ch Moravciach 

konaného dúa 28.02.20 l '" 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 
(L V č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č . parcely 
1459/7 (druh pozemku: záhrada; celková výmera : 124 mZ) o výmere 49 mZ 
/odčlenenej geometrickým plánom č. 128/2012 ZO liiía 14.12.2012, vyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 95/ 93 
Topol'čianky, IČO: 35 102 071 overeným dľía 20.12.2012 ll/g. Erikou Drienovskou pod č. 
660/2012/, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. 1. mája v Zlat)'ch 
Moravciach, pre 
> Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku, bytom: Ovocinárska 276/14 A, 949 

Ol Nitra, nar. 02.03.1971 (111) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákon a č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného diía 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesLl Zlaté iVforavce (L V č 
3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C-', Č. parcely 1459/7 (druh 
pozemku: záhrada; celková výmera: 124 m2

) o výrnere 49 m 2 /oddenel1ej 
geometrickým plánom Č. 128/2012 zo dňo U.12. 2012, vyhoroven)/Itl geodetom Marrinom 
Svecom Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IC" U 
35 102071 overeným dňa 20.12.2012 Ing Erikou Drienovskou pod č. 660/ 201-/, ktor)! sa 
nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. l. mája v Z latých Moravciach, pre 
~ Mgr. Branislava Grambličku , r. Grambličku, bytom: Ovocinárska 276114 A, 949 Ol 

Nitra , nar. 02.03 . 1971 (1/1) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľaK 
uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve 
Mgr. Branislava Grambličku (LV Č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/3 (druh pozemku: záhrada: 

celková výmera: 155 m2) 
o k pozemku parcely KN registra "C" , Č. parcely 1459/2 (druh pozemku: záhrada : 

celková výmera: 160 mZ) 
o k pozemku parcely KN registra "C" , č. parcely 145911 (druh pozemku: óhrada: 

celková výmera: 181 m 2
) 

schvaľuje 

zámer prevodu nehnutel'ného majetku mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453) - spôsoh prevodu 
časti pozemku parcely KN registra "C" , Č. parcely 1459/7 (druh pozemku: /úhrada: 
celková v)/mera: 124 m 2

) o výmere 49 m 2 /odčlenenej geomerriclg.:'m plánom ( 128/ 2012 
zo dňa U.12. 2012, vyhotoveným geodetom Mar/inom Švecom Geodetická odhorná 
kOJ1celáriu, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky. 1(:0 35 102 07 / overeným dňa 20.12.2012 
Ing Erikou Drienovskou pod Č. 660/2012/ , ktorý sa nachádza v k. Ú. Zbté Moravce 
na l. l. mája v Zlatých Moravciach, pre 
T Mgr. Branislava Grambličku, r. Grambličku, bytom: Ovocinárska 276/14 A. 949 O l 

Nitra, nar. 02.03.1971 (III) 



z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemkom vo vlastníctve 
Mgr. Branislava Grambličku (LV Č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/3 (druh pozemku: záhrada; 

celková výmera: 155 m2) 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/2 (druh pozemku: záhrada; 

celková výmera: 160 m2) 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č . parcely 1459/1 (druh pozemku: záhľada; 

celková výmera: 181 m2) 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúcbajúca k pozemkom vo vlastníctve 
Mgr. Branislava Grambličku (LV č. 4504): 
o k pozemku parcely KN registra" ." Č. parcely 1459/3 (druh pozemku: zá hrada; 

celková výmera: 155 mZ) 
o k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 1459/2 (dľllh pozemku: záhrada; 

celková v)/mera: 160 m2
) 

o k pozemku parcely KN registra 'lC", Č. parcely 1459/1 (druh pozemku: záhrada; 
celková výmera: 181 mZ) 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

r~ ___ ~~ 
Ing. Peter L dnár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 506/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - schválenie spôsobu prevodu častí pozemku parcely 
KN registra "E", č. parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda; celková v)'mera: 11 229 
m2

), ktoré sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa /BAUP ARK s.r.o./, 
alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 o výmere cca 165 
m2 vrátane pril'ahlej časti pozemku, ktorá sa nachádza pod chodníkom vedúcim 
k uvedenej stavbe o výmere cca 236 m2, pod stavbou súpisné číslo 2297 o výmere cca 
140 m2, pod stavbou súpisné číslo 3542 o výmere cca 444 m2 a čast' pril'ahlej plochy 
k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3206 m2 - spolu o výmere 4 191 
m2, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského majetku) pre 
obchodnú spoločnost' BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51,953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 43849491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro zastúpenú 
Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - schválenie spôsobu prevodu častí pozemku parcely KN registra 
"E", č. parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: II 229 m2

), ktoré sa 
nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa /BAUPARK s.l'.o./, alebo sú priľahlé 

k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 o výmere cca 165 m2 vrátane priľahlej 
časti pozemku, ktorá sa nachádza pod chodníkom vedúcim k uvedenej stavbe o výmere cca 
236 m2, pod stavbou súpisné číslo 2297 o výmere cca 140 m2, pod stavbou súpisné číslo 
3542 o výmere cca 444 m2 a časť priľahlej plochy k pozemkom pod uvedenými stavbami 
o výmere cca 3 206 m2 - spolu o výmere 4 191 m2, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté 
Moravce (bývalý areál Školského majetku) pre obchodnú spoločnosť BAUP ARK S.r.o., 
sídlo: Šoltésovej 51,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 849491, zapísanú v OR OS Nitra, 
Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na základe 
splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
6,00 €/m2 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami 
v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 
nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce 

s ch v a ťuj e 
zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV Č. 5417) -
spôsob prevodu častí pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 5574 (druh pozemku: 
orná pôda; celková výmera: II 229 m2

), ktoré sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve 
žiadateľa /BAUP ARK s.r.o./, alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné 
číslo 2298 o výmere cca 165 m2 vrátane priľahlej časti pozemku, ktorá sa nachádza pod 
chodníkom vedúcim k uvedenej stavbe o výmere cca 236 m2, pod stavbou súpisné číslo 
2297 o výmere cca 140 m2, pod stavbou súpisné číslo 3542 o výmere cca 444 m2 a časť 

Uznesenie č. 506/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zas tupiteľstva v Zlat)/ch Moravciach 

konaného di1a 28.02.2013 

N::lvrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo v lastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - schválenie spôsobu prevodu častí pozemku parcely 
KN registra "E", č. parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda; celkov.l vj'mera: II 229 
m2

), ktoré sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa IBAUPARK s.r.o./, 
alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpisné číslo 2298 O výmere cca 165 
012 vrátane pril'ahlej časti pozemku, ktorá sa nach~ldza pod chod níkom vedúcim 
k uvedenej stavbe o výmere cca 236 m2, pod stavbou súpisné čís lo 2297 o výmere cca 
140 012, pod stavbou súpisné číslo 3542 O výmere cca 444 012 a časť pril'ahJcj plochy 
k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmc,"c cca 3 206 m2 - spol u () v)'mel'c .. 191 
012, ktoré sa nach::ldzajú v k. ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Škols l< ého majetku ) PI"C 

obchodnú spoločnost' BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51,953 Ol Zlaté V}oravcc, 
IČO: 43849491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 212S9/N, Oddiel: SI'O zastúpenú 
Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 z dôvodu 
hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199] Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí M Z konaného di1a 
28.02.2013 
preroko val o 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnutel'ného majetku vo v las tníctve m~sta Zlaté 
Moravce CL V Č . 54 17) - schvál en ie spôsobu prevodu častí pozemku parcely KN re oistra 
.. E", Č. parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda: celková v)/mera: II 229 m2

). ktoré s''! 

nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa IBAUPARK s .r.o .!, alebo sú pril'ahlé 
k týmto pozemkom - pod stav bou súpisné číslo 2298 o výmere cca 165 m2 vrátane pril'ahlej 
čas ti pozemku, ktorá sa nachádza pod chodníkom vedúcim k uvedenej stavbe o V)'Illere cca 
236 m2, pod stavbou súp isné čí s lo 2297 o výmere cca 140 m2, pod s tavbou súpisné č í s l o 

3542 o výmere cca 444 m2 a časť pril'ahlej plochy k pozemkom pod uveden)/mi stav bami 
() výmere cca 3206 m2 - spolu o výme re 4 191 m2, ktoré sa nachádzaj ú v k. Ú. Z laté 
Moravce (býval)' areál Školského majetku) pre obchodnú spoločnos ť BAUP RK s. r o .. 
s ídlo: Šoltésovej 51,953 01 Z laté Moravce, IČO: 43 849491, zapísanú v OR OS 1 itra, 
Vložka čísl o 2l 259/N, Oddiel: Sro zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na zák lade 
splnomocnenia zo dňa 28.0 1. 20 13 Z dôvod u hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods 8 
písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predp isov La cenu 
6 ,00 1m2 
Dôvodom hodným osobitného zrete ľa je: 
r uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stav ba mi vo vl astníc tve :? iadatcľa 

a ďalšie čas ti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uv ede nými s tavbami 
r v uvedenom objekte je plánovaná činnosť , ktorú bude mat' vplyv na vytvorenie 

nových pracovných mies t a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté \10ravce 
schval'u je 
zámer prevod u nehnuteľného majetku vo v lastníctve mesta Zlaté Moravce (L V Č. 5417) -
spôsob prevodu častí pozemku parcely KN registra "E", Č. parce ly 5574 (druh pozemku: 
orná pôda: celková výmera: II 229 m2

), ktoré sa nachádzajú pod sta vbami vo v lastníctve 
ž iadatel'a IBAUPARK s .r.o .!, alebo sú priľahlé k týmto pozemkom - pod stavbou súpis né 
číslo 2298 o v)/mere cca 165 m2 vrátane priľahlej čas ti pozemku, ktorá sa nachád za pod 
chodníkom vedúcim k uvedenej stav be o v)/mere cca 236 1112, pod s tavbou súpi::; né číslo 
2297 o výmere cca 140 m2, pod stavbou súpisné č íslo 3542 o vý mere cca 444 m2 a čas ť 



pril'ahlej plochy k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3 206 m2 - spolu 
o výmere 4 191 m2, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského 
majetku) pre obchodnú spoločnosť BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 43 849491 , zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro, 
zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo dňa 28.01.2013 z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 6,00 €/m2 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
>- uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami 
v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 
nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce 

~~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~if 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

priľahlej plochy k pozemkom pod uvedenými stavbami o výmere cca 3 206 m2 - spolu 
o výmere 4 191 m2, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (býval)' areál Školského 
majetku) pre obchodnú spoločnosť BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 5 L 953 O l Zlaté 
Moravce , IČO: 43 849491, zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259IN , Oddiel: Sro, 
zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo dI1a 28.01.2013 z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 pí sm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 6,00 €/m2 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
,. uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve ž.iadateľa 

a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uveden)'mi stavbami 
,. v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 

nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 .-----
~€.STO 

~ 
~~~-e=-

Ing . Peter Led nár, CSc. 
primátor mesta 

vJ:!c~&tif 
Mgr. Mario L~náťt 

prednosta M s Ú 



Uznesenie č. 507/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce 
(L V č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 
233/1 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 4730 m2

) o výmere cca 141 m2
, 

ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlatých 
Moravciach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
>- MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová, bytom: Dlhá 2044/19 A, 

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 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie zámeru prevodu nelmuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (L V č. 
3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/1 (druh 
pozemku: záhrady; celková výmera: 4730 m2

) o výmere cca 141 m2
, ktorý sa nachádza 

v k. Ú. Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlatých Moravciach do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
>- MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová, rod. Mikušová, bytom: Dlhá 

2044/19 A, 953 O 1 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 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov (LV Č. 4280): 
o k pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/3 (druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria; celková výmera: 886 m2
, na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 

530 vo vlastníctve žiadateľov) 

s ch va ťuj e 

zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV Č. 3453) - spôsob 
prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/1 (druh pozemku: 
záhrady; celková výmera: 4730 m2

) o výmere cca 141 m2
, ktorý sa nachádza v k. Ú. 

Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlatých Moravciach, pre 
>- MUDr. Štefana Valkoviča a MUDr. Ľudmilu Valkovičovú, rod. Mikušovú, bytom: 

Dlhá 19 A, 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 

Uznesenie č. 507/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dľla 28 .02.2013 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zla té Moravcc 
(LV č. 3453) - spôsobu prevodu časti pozemlm parcely KN registra "C" , č. parcely 
233/1 (druh pozemlm: záh."ady; celková výmera: 4730 m 2

) o vým ere na 141 ml, 
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlat)'ch 
Moravciach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
>- MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová, bytom: Dlhá 2044/19 A, 

953 01 Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí " znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí M Z konaného dľla 
28.02.2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce L V č. 
3453) " spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcel y 23311 (druh 
pozemku: záhrady; celková výmera: 4 730 m") o výmere cc a 14 1 m2

• ktorý sa nachádza 
v k. Ú. Zlaté Moravce na UJ. Bernolákovej v Zl atých Moravciach do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
;.. MUDr. Štefan Valkovič a MUDr. Ľudmila Valkovičová , rod. Mikušová, bytom: Dlhá 

2044/19 A, 953 Ol Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č . 138/1 991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorš ích predpisov 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku vo vl astníctve 
žiadateľov (L V č. 4280): 
o k pozemku parcely KN registra "C", č . parcely 233/3 (druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria; celková výmera: 886 m2
, na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 

530 vo vlastníctve žiadateľov) 

s ch vaľ uj e 

zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsob 
prevodu časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/1 (druh pozemku: 
/áhrady; celková výmera: 4 730 m2) o výmere cca 141 m2

, ktor)' sa nachádza v k. Ú. 

Zlaté Moravce na Ul. Bernolákovej v Zlatých Moravciach, pre 
';;- MUDr. Štefana Valkoviča a MUDr. Ľudmilu Valkovičovú, rod. Mikušovú. bytom : 

Dlhá 19 A, 953 Ol Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods . 8 písm. e) zákona Č. 1381\991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorš ích predpisov 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov (LV č . 4280): 
o k pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 233/3 (druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria; celková výmera: 886 m2
, na ktorom sa nachádza stavba so súpisným číslom 

530 vo vlastníctve žiadateľov) 

V Zlatých Moravciach dňa 28 .02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

o ,~ ~Lénárt 
prednosta Ms Ú 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
uvedená časť pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajllca k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov (L V č. 4280): 
o k pozemku parcely KN registra "C" , č. parcely 233/3 (dmh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria; celková výmera: 886 mZ, na ktorom sa nachádza stavba so súpisný·tn číslom 
530 vo vlastníctve žiadateľov) 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

Tng. Peter Lednár, C 'co 
primátor mesta 

J2~ŕtr 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č . 508/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce IL V č. 
34531 - schválenie prenájmu nebytových priesto rov o výmere 184,8 mZ, ktoré sa 
nachádzajú v budove SOV - súpisné čís lo 1572 (iná budova) na pozemku parcely KN 
registra "C", č. parcely 2490/2 o výmere 849 mZ (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce, LV č . 3453 (v tzv. KOCKE) na 
Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach 
pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 138/1991 
Zb. o maj etku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dľ1a 
28.02 .2013 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce IL V Č. 3453/ -
schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parcely KN registra .,C··, Č. 
parcely 2490/2 o výmere 849 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, L V Č. 3453 (v tzv. KOCKE) na Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach 
~ pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce, 

IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyľ10u Mgr. Gabrielou Rakovskou 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 0l.03.2013 do 
28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce úči nného od 1l.07 .2011 v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 - článok 9 
ods. 1 písmeno g) -t 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

využitie, zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postiimutím a tzp, 
vytvorenie denného stacionára podľa zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
vytvorenie chránenej dielne II O osôb so zdravotným postihnutím/ 
poradenská služba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 

schval'uje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
/L V Č. 3453/ - prenájom nebytových priestorov o výmere 184,8 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parcely KN registra "C", Č. 
parcely 2490/2 o výmere 849 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, LV Č . 3453 (v tzv. KOCKE) na Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach 
~ pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce, 

IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyfíou Mgr. Gabrielou Rakovskou 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01.03.2013 do 

Uznesenie č. 50812013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Návrh na schválenie prenájmu neh nuteľného majetku Mesta Zla té MonlHc ILV č . 

34531 - schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m\ ktoré sa 
nachádzajú v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parcely KN 
registra "C", č. parcely 2490/2 o výmere 849 mZ (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa l<.atastra Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, LV č. 3453 (v tzv. KOCKE) na 
Ul. Duklianskej v Zlatých Moravciach 
pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrielou Rakovskou z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zálw na č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnut[ MZ l onaného dl1a 
28.02.2013 
prerokovalo 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce ILV Č. 3453/ -
schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 184,8 m 2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parcely K~ re gistra .. ~ " . Č. 

parcely 2490/2 o výmere 849 m 2 (druh pozemku : zastavané plochy a nádvoľia) zapísanej 
v KN SR. správa katastra Zlaté Moravce. okres Zlaté Moravce. obec Zlaté MOľavec. 

k. Ú. Zlaté Moravce, LV Č. 3453 (v tzv. KOCK E) na Ul. Duklianskej v Z latých ľvloľélvciach 
r pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 953 Ol Zlaté Moravce, 

IČO: 42204712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Gabrie lou Rakovskou 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138: 1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01.03.2013 do 
28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN Č. 6120 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.20 II v znení jeho Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 - článok 9 
ods. 1 písmeno g) ---+ 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zretel'a na uzatvorenie nájmu podľa § 9a. ods . 9. písm. cl 
zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov j : 

využitie. zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zd ravotn)' l11 postihnutím a lzp, 
vytvorenie denného s tacionára podľa zákona Č. 448/2 008 Z. z. o sociálnych službách 
vytvorenie chránenej dielne II O osôb so zd ravotným postihnutíml 
poradenská služba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 

schvaľuje 

3/5 väčš inou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlélté Moravce 
ILV Č. 34531 - prenájom nebytových priestorov o výmere 184,8 m 2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove SOV - súpisné číslo 1572 (iná budova) na pozemku parce ly KN regi stra ,.C·, Č . 

parcely 2490/2 o výmere 849 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvori a) zapísanej 
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce. 
k. Ú. Zlaté Moravce, L V Č. 3453 (v tzv. KOCKE) na l. Duklianskej v Z latých Moravciach 
;.. pre TERRA BONA, občianske združenie. Brezová 12, 953 O l Zlaté Moravce , 

IČO: 42204712 zas túpené štatutárnou zás tupkyi'lou Mgr. Gabrielou Rakovskou 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobLl 5 ľokov od () I. OJ .2013 clo 



28.02.2018 za nájomné v zmysle VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 - článok 9 
ods. 1 písmeno g) 1---+ 1,00 euro/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

využitie, zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postihnutím a ŤZP, 
vytvorenie denného stacionára podľa zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
vytvorenie chránenej dielne /1 O osôb so zdravotným postihnutím/ 
poradenská služba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~:vf 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

28.02.2018 za nájomné v zmysle VZ Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.20 II v znení jeho Dodatku Č. 1 a Dodatku Č. 2 - článok 9 
ods. l písmeno g) 1- 1,00 eurolrok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9. písm. c) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

využitie, zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným postihnutím a ŤZP , 
vytvorenie denného stacionára podľa zákona Č . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
vytvorenie chránenej dielne /1 O osôb so zdravotným postihnutím/ 
poradenská služba pre rizikové sociá lne skupiny mesta Zlaté Moravce 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie Č. 509/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28 .02.2013 
prerokovalo 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľuj e 

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce. 

In~ 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 509/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)'ch Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce 

s ch va ťuj e 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov 5/2013 Územného plánu Mesta Zlaté Moravce. 

In~ 
primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 510/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Informácia o zmene Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 
berie na vedomie 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

primátor mesta 

~if 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 51 012013 
z 22 ,zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28,02,2013 

Informácia o zmene Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného di'la 
28,02,2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 
berie na vedomie 
informáciu o zmene sekretára Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu, kde Mgr. Danušu 
Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

ln~~~ 
primátor mesta 

~:d-
Mgr. Mario Lé~árt 

prednosta Ms 



Uznesenie Č. 511/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Informácia o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dfía 
28 .02.2013 
pr e rokovalo 
informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce 
s ch va ťuj e 
informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce, kde Mgr. Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

V Zlatých Moravciach dňa 19.02.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 511/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Informácia o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dúa 
28.02.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce 
s ch v cl ruj e 
informáciu o zmene zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Mestskej školskej rady 
Mesta Zlaté Moravce, kde Mgr. Danušu Hollú nahrádza Mgr. Katarína Nociarová 

V Zlatých Moravciach dňa 19.02.2013 

(#~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta M Ú 



Uznesenie č. 512/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dľí.a 28.02.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného diia 
28.02.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 v zmysle 
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k 
uznesemu 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 512/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 18/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtov)lm opatrením Č. 18/2012 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 1812012 v zmysle 
ustanovenia § 14 Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k 
uzneseniu 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 513/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28 .02.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012, ktoré bolo 
schválené primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

Il g. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 513/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatýcb Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 19/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného di1a 
28.02 .20 13 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012, ktoré bolo 
schválené primátorom mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtov)/ch 

pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 514/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~. 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 514/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnu tí Z konaného dií.a 
2802.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 3/1991 o organizačnom 
poriadku mestskej polície 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 248/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č . 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 515/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 247/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 712002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 247/2012-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie Č. 515/20 13 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dľla 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o n iektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí ML konaného di'w 
28.02.2013 
p r erokovalo 
Protest prokurátora Pd 247/20 12-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č . 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
vy h o v uj e 
Protestu prokurátora Pd 247/20 12-7 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 7/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

~-é~ 
Ing. Peter Lednár. CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms ' 



Uznesenie č. 516/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dľí.a 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č . 2/20 ll , ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/20 ll , ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013 

$-~-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 516/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Z1at)lch Moravciach 

konaného di'la 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, kt ol')'m sa upnlVujú 
podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na územ í mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dP'la 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/201 l , ktorým sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté 
Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 245/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/20 ll, ktoľ)'m sa 
upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území 111 sta Z laté 
Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 28. 02.2013 

~--~ 
Ing . Peter L dnar, ScO 

primátor mesta 

t/. r-/\"I
t~1./' 

Mgr. Mario Lénárt 
preclnosta MsÚ 



Uznesenie č. 517/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používani 
zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~if 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 517/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 
v y hovuj e 
Protestu prokurátora Pd 244/12-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 511 999 o používani 
zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté Moravce 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~if 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 518/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dl1a 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/2011 o obmedzení 
požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/2011 o obmedzení 
požÍvania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M~M'L" gr. ano enart 
prednosta MsÚ 

Uznesenie č. 518/2013 
z 22 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného d6a 28.02.2013 

Protest prokurátora proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)/ch Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného ctila 
28.02.2013 
prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č . 5/20 II o obmedzení 
požÍvania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
vyhovuje 
Protestu prokurátora Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/20 II o obmedzení 
požÍvania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 

I~~ 
primátor mesta 

M~M'L " gr. ano enart 
prednosta Ms Ú 


