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Mesto Zlaté Moravce 

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

Pozvánka 
na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 
21. októbra 2014 o 15:00 hod. 

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

Program: 
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-39MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 

na základe účelového určenia finančných prostriedkov (mat. č.2-39MZ-2014) 
11. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 

(mat. č.3-39MZ-2014) 
12. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté 

Moravce - časť parcely registra „E" číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre 
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o„ IČO: 36 518 212, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.4-39MZ-2014) 

13. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely 
KN registra „C" číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná plocha, pre Milana 
Nému a manž. Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.5-39MZ-2014) 

14. Koncesná zmluva na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna (mat. č.6-39MZ-
2014) 

15. Informácia hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontroly vykonanej v príspevkovej 
organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 819/2014 zo dňa 14.8.2014 (mat. č.7-39MZ-2014) 

16. Vystúpenia občanov 
17. Rôzne 
18. Diskusia 
19. Interpelácie poslancov 
20. Schválenie uznesenia 
21. Záver 

Zlaté Moravce 15.10.2014 
( ~~~ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 


