
Uznesenie č. 806/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 36. zasadnutí MZ konaného 
dňa 14.08.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~//'i v:: 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 807/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08 .2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Petra Lisého ap. poslanca Vladimíra Klučiara 

V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~L; 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 808/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského ap. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

:;: __ ·5;l-s-t~ __ L __ ; 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 809/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 36. MZ 
schvaľuje 
program zasadnutia 36. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka - návrh na zaradenie bodov: 19,20,21 pôvodného 
programu ako body 10,11,12 
- Návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka - zaradenie bodu: Návrh na schválenie prevodu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - mestského pozemku v k.ú. Zlaté 
Moravce v časti pozemku parcely KN registra „E" parcelné číslo 5616 druh pozemku ostatné 
plochy vo výmere 52,17 m2 pod stavbou súpisné číslo č.3523, parcela registra „C" č. 1918/2 
na Hviezdoslavovej ul. zapísanej v LV 5417 - pre manželov Ing. Máriu Kesegovú a Ing. 
Júliusa Kesega ako bod 18 

V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

pd5;/~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 810/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. 
Moravciach dňa 25.06.2014 
schva ľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
potvrdenie uznesenia č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. Moravciach 
dňa 25.06.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 811/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zl. Moravciach dňa 25.06.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. 
Moravciach dňa 25.06.2014 
schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
potvrdenie uznesenia č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zl. Moravciach 
dňa 25.06.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

\ 
\ 

" 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 812/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-
53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008, 
medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA n.o., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, ktoré 
tvorí prílohu k uzneseniu 
schvaľuje 

Dohodu o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č . P-53/13778/2008, medzi Mestom Zlaté 
Moravce a STELLA n.o ., Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce, v nasledovnom znení: 
Dohoda o späťvzatí výpovede z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 
Uzavretej podľa zákona č . 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov uzavretej medzi: 
Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad 
Ulica 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. 
IČO: 308 676 (ďalej ako „prenajímate!"') 

Nájomca: STELLA Domov sociálnych služieb, n.o. 
Bernolákova 22, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Mgr. Marta Džmurová 
IČO : 45 731 888 (ďalej ako „nájomca") 

1. Dňa 27.11 .2009 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená Nájomná zmluva 
č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej neskorších dodatkov. 

2. Dňa 01.07.2014 bola nájomcovi doručená Výpoveď č. 17153/2014 zo dňa 13.06.2014 
Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 o nájme nebytových priestorov z dôvodu 
omeškania s platením úhrad za nájom, na základe ktorej sa nájom predmetných 
nebytových priestorov končí uplynutím výpovednej lehoty, t.j. dňom 31.08.2014. 

3. Nájomca si svoj dlh voči prenajímateľovi vyrovnal jednostranným započítaním 
vzájomných pohľadávok medzi mesto Zlaté Moravce a neziskovou organizáciu 
STELLA DSS, ulica Bernolákova 22 Zlaté Moravce podľa§ 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 eur. Znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, 
august a september vo výške 1 euro mesačne dňa 15.07.2014. 

4. Zmluvné strany podpisom tejto Dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím 
Výpovede bližšie špecifikovanej v bode 2 tejto Dohody a zároveň považujú podpisom 
tejto Dohody túto Výpoveď za navzájom neúčinnú. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 
47a Občianskeho zákonníka. 

6. Dohoda je vyhotovená v 4 originálnych rovnopisoch, dva pre prenajímateľa a dva pre 
nájomcu. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani na 
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpisujú. 

8. Nezisková organizácia STELLA DSS, n.o. sa zaväzuje, že v prípade ak nezíska 
eurofondy do 30.06. 2015 budovu vráti Mestu Zlaté Moravce. 



V Zlatých Moravciach, dňa 

prenajímateľ 

zastúpený: 
Ing. Peter Lednár 
primátor mesta 

ukladá 

V Zlatých Moravciach, dňa 

nájomca 
zastúpený: 
Mgr. Marta Džmurová 
štatutár STELLA DSS n.o. 

právnemu oddeleniu mesta zabezpečiť uzatvorenie Dohody podľa schvaľovacej časti 
uznesenia do 15.08.2014. · 

Zodpovedná: JUDr. Mária V ozárová Termín: 15.08.2014 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na schválenie Dohody o späťvzatí výpovede 
z Nájomnej zmluvy č. P-53/13778/2008 je záväzok nájomcu po získaní Eurofondov 
zrekonštruovať predmet nájmu na vlastné náklady, pričom zrekonštruovaním budovy na 
náklady nájomcu dôjde k znehodnoteniu a zveľadeniu mestského majetku. Okrem toho 
mesto bude mať od 01. 07.2016 príjem z nájmu v plnej výške t.j. 1 106,46 eur mesačne. 
Súčasne dlhodobým prevádzkovaním domova sociálnych služieb v predmete nájmu dôjde 
k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných pre občanov nášho mesta aj okresu, na 
čom má mať mesto záujem. 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 812/2014 zo dňa 14.08.2014 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 812/2014 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.8.2014 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto 
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo predmetným uznesením Dohodu o späťvzatí 
výpovede z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Zlaté Moravce a neziskovou 
organizáciou Stella DSS, ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce. Obsahom dohody má byt' 
v zmysle uznesenia okrem iného: 

1. Konštatovanie, že nájomca (t.j. Stella DSS n.o.) si svoj dlh voči 
prenajímateľovi (Mestu Zlaté Moravce) vyrovnal jednostranným započítaním vzájomných 
pohľadávok vo výške 16.596,95 eur 

2. Konštatovanie, že znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august 
a september vo výške 1,- eur mesačne dňa 15.07.2014 

3. Súhlas so späťvzatím výpovede prenajímateľa zo dňa 13.6.2014 doručenej 
nájomcovi dňa 1.7.2014. 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
obce sú povinné svoj majetok zveľaďovat; chrániť a zhodnocovat'. So svojím majetkom má 
obec nakladať hospodárne, účelne a efektívne. 

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatný je právny 
úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči 
dobrým mravom. 

Nezisková organizácia Stella DSS písomne dňa 24.6.2014 oznámila Mestu Zlaté 
Moravce, že si započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60.000,- eur z titulu 
náhrady škody. Dňa 7.8.2014 Stella DSS doručila k tomuto započítaniu prílohu, v ktorej 
bola uvedená suma započítania 50.8683,20 eur, teda suma nekorešpondujúca so samotným 
započítaním, ku ktorému má príloha prislúchať. Primátor mesta trvá na tom, že organizácii 
Stella DSS nevznikla žiadna pohľadávka, nakoľko pohľadávka nie je adekvátne 
zdokladovaná, nie je preukázaná, nie je platná ani splatná a ani nie je vedená v účtovníctve. 
Taktiež Stella DSS nepreukázala žiadny vznik škody na svojom majetku. Keďže predmetom 
započítania musí byť iba pohľadávka spôsobilá na započítanie, a neexistujúca pohľadávka 
predmetom započítania byt' nemôže, potom celé započítanie pohľadávok je v rozpore so 
zákonom. K započítaniu nedošlo a teda ani nie je možné uzatvoriť dohodu, v ktorej bude 
konštatovanie, že Stella DSS si svoj dlh na voči Mestu vyrovnala jednostranným započítaním 
pohľadávok. 

Navyše takýmto započítaním by Mesto prišlo o pohľadávku vo výške 16.596,95 eur, 
ktorú má voči DSS Stella pre nezaplatené nájomné, čo považujem pre mesto za zjavne 
nevýhodné. Takéto započítanie je tiež v rozpore s Opatrením Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

Tel.: +4213769 239 01 
Fax: +421 37 69 239 45 
E-mail: sekretariat@,zlatemoravce.eu 

Bankové spojenie: IČO: 00308676 
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001 DIČ:2021058787 
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 



„ 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Príjem z nájomného za nebytové priestory je 
súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Príjmy a výdavky obce v zmysle uvedeného Opatrenia nie 
je možné vzájomne započítavať. 

Primátor mesta nemôže akceptovať ani dohodu, predmetom ktorej je konštatovanie, že 
znížené nájomné nájomca uhradil za mesiac júl, august a september vo výške 1,- eur mesačne 
dňa 15.07.2014, keďže uvedené konštatovanie nie je pravdivé. Stella DSS dňa 15.7.2014 
žiadne nájomné vo výške 1,- eur neuhradila. 

Nezisková organizácia Stella DSS doposiaľ nevyvíja žiadnu verejnoprospešnú 
činnosť. Predmetnú budovu bývalého MsNV na Bemolákovej ulici 22 má organizácia 
v nájme od O 1.01.2010 a do dnešného dňa tento subjekt nezískal ani financie potrebné na jej 
prerobenie pre účely poskytovania sociálnych služieb. Je reálna obava, že tieto financie ani 
nikdy nezíska. Navyše do dnešného dňa táto organizácia neuhradila mestu ani zmluvne 
dohodnuté nájomné vo výške 16.596,95 eur. 

Faktom je, že zmluvný vzťah s Mgr. Džmurovou, resp. DSS Stella, ktorý trvá viac ako 
5 rokov (od júna 2009), nikam doteraz neviedol, pre Mesto ani jeho obyvateľov nepriniesol 
žiaden osoh. Pre Mesto je nevýhodný aje potrebné ho ukončiť. 

Preto mám za to, že uznesenie mestského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom a je 
pre mesto zjavne nevýhodné. 

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.8.2014 

~E,STo 

~ (-1./ 
~ ® ~ú 

'1ľft MOT'~ 

~,.«,;z; 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

Primátor mesta 



Uznesenie č. 813/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné 
obdobie 2014-2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie 
2014-2018 
určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 - 2018 rozsah výkonu 
funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na 100% 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

~~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

&j!-L 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Msú 



Uznesenie č. 814/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 
a určenie počtu poslancov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 
a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch 
2014-2018 
s ch vaľ uje 
v súlade so zákonom č. 34611990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné obvody 
a počty poslancov v jednotlivých obvodoch: 
I. Volebný obvod zahŕňa ulice: 

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, 
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 -22, A. Kmeťa, Janka 
Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, 
Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, 
Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, 
Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, 
Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, 
Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, 
Krížna, Murgašova, C!dbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, 
Továrenská, Zelená, Zitavské nábrežie 
počet volených poslancov: 6 

II. Volebný obvod zahŕňa ulice: 
1. mája 26-76, Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, 
Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, 
Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod 
hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh, 
počet volených poslancov: 9 

III. Volebný obvod (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice: 
Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka 
Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova 
počet volených poslancov: 1 

IV. Volebný obvod (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice: 
Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková, 
počet volených poslancov: 1 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 815/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 16.250 € 
nasledovne: 
',_ na bežné výdavky vo výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu majetku 

obce - budovy na Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach v zmysle 
ustanovenia§ 10 ods. 9 zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení 

',_ na kapitálové výdavky vo výške 3.300 €na rekonštrukciu strechy Domu smútku -
budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v m. č. Chyzerovce 

-,. na kapitálové výdavky vo výške 2.31 O € na rekonštrukciu chodníka a verejného 
osvetlenia na Potočnej ul. v Zlatých Moravciach 

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) 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 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 

~ 
~g. Peter Lednár, CSc. 

\ ~ )' irná~:;;~é :ŕ 
. &v '!-1 - @ ~'hi v 

~Mgr. Roman Sí,ra 
prednosta Ms U 



Uznesenie č. 816/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Odňatie majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prero ko valo 
návrh na odňatie majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
odníma 
zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, IČO: 17336015, nasledovný majetok mesta s účinnosťou 
od 01. 09. 2014: 
Dlhodobý hmotný majetok 

a) b d u ova ve d enana c. v . u. opamce 
Pare. 

Popis 
Súpisné Obstarávacia 

číslo číslo cena 
446/1 Rekreačná chata 62 6176,79 

b) pozemky vedené na L V č. 142 v k. ú. Kopanice 

Pare. 
Druh pozemku 

Výmera 
číslo vm2 
446/1 Zastavané plochy a nádvoria 91 
446/2 Zastavané plochy a nádvoria 50 
447/1 Záhrady 879 

Spolu 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

Oprávky Zost. cena 
k 31.8.2014 k 31.8.2014 

3 142,93 3 033,86 

Obstarávacia 
cena 

5 294,43 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 816/2014 zo dňa 14.8.2014 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 816/2014 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.8.2014 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne 
nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Predmetným uznesením Mestské zastupiteľstvo odňalo zo správy Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce majetok - rekreačnú chatu kat. úz. 
Kopanice obec Hodruša - Hámre. Odňatie majetku zo správy bolo v tomto prípade 
navrhované z dôvodu, že ide o nadbytočný majetok, ktorého predaj by pomohol uhradiť 
potrebné investície či už Mestu Zlaté Moravce alebo samotnej Mestskej nemocnici. Nakoľko 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj tohto 
majetku, odňatie jeho správy je v tomto prípade zbytočné, neúčelné a v rozpore so zásadou 
hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Je tiež potrebné zdôrazniť, že 
Mesto Zlaté Moravce nemá na údržbu a správu predmetnej chaty rozpočtované žiadne 
prostriedky. 

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.08.2014 

Tel. : +421 37 69 239 01 
Fax: +421 37 69 239 45 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

c2iJ~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

Primátor mesta 

Bankové spojenie: IČO: 00308676 
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001 DIČ:2021058787 
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 



Uznesenie č. 817/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
a) návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Tekov 

v Zlatých Moravciach 
b) návrh na zabezpečenie pôžičky 
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky vo výške 53.820,00 eur 
z Audiovizuálneho fondu 
s ch vaľ uj e 
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu vo výške 53.820,00 eur na digitalizáciu kina 

Tekov v Zlatých Moravciach 
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej 

predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí - digitálnej technike. 
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) 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 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 818/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a Návrh na použitie účelového 
fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na použitie účelového fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 45.000 € na 
kapitálové výdavky pre zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Skládka 
odpadov II. etapa pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre 
vydanie stavebného povolenia 

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. c), d) 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 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 

~"€.STO 
~~ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

d5~L::; 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 819/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na vykonanie kontroly v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
informáciu o exekučných konaniach vedených voči mestskému podniku príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce a o stave hospodárenia v tomto podniku 
ukladá 
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať bezodkladne v príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce kontrolu v rozsahu 

a) Zistiť stav všetkých prebiehajúcich exekučných konaní vedených voči Záhradníckym 
službám - najmä výšku a dôvod dlhu, výšku trov exekúcie, výšku prípadnej úhrady 

b) Zistiť stav platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a ostatných poisťovní za rok 2013 
a 2014 - najmä či a kedy boli uhrádzané odvody a v akej výške 

c) Preveriť účtovanie hlavnej a podnikateľskej činnosti, pokladničných operácií za 
hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť za roky 2013 a 2014 a preveriť vykázanie 
výsledku hospodárenia k 30.06.2014, 

s tým, že písomnú správu o kontrolných zisteniach predloží hlavný kontrolór najneskôr na 
septembrové rokovanie finančnej komisie a následne na najbližšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

?t/:4 
Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 820/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na ukončenie 36.MsZ o 21:00 hod. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
návrh na ukončenie 36.MsZ o 21 :00 hod. 
schvaľuje 

ukončenie 36.MsZ o 21 :00 hod. 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 

a~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

&í~L-S 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 821/2014 
z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 14.08.2014 

Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
prerokovalo 
Návrh na zaradenie bodu rokovania komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi ", 
ukladá 

komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
zaradiť do programu svojho najbližšieho zasadnutia bod: 
„ Zmena VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi " 

V Zlatých Moravciach, dňa 14. 08. 2014 

~,a~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

/~í~LI' 
C/y 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 


