
Uznesenie č. 869/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 
21.10.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 39. zasadnutí MZ konaného 
dňa 21.10.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 21.10.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v' 

?A 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 870/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 
21.10.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Evu Dubajovú ap. poslanca Jozefa Tonkoviča 

V Zlatých Moravciach, dňa 21.1O.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
v 

~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 871/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 
21.10.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
za členov: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka ap. poslanca Vladimíra Klučiara 

V Zlatých Moravciach, dňa 21.1O.2014 

Mgr. Ro an Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 872/2014 
z 3 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.1O.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 
21.10.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 39. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 39. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh p. poslanca Mgr. Milana Galabu na stiahnutie pôvodných bodov programu č . 1O,11 , 15 

V Zlatých Moravciach, dňa 21 .1O.2014 

,~4/~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
v / 

1/- / 



Uznesenie č. 873/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce - časť parcely registra „E" 5íslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre 
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., ICO: 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 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 21. 
10.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 5417 - časť parcely registra 
„E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre spoločnosť 
BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Jánom Štrbom, sídlo: 
Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, (zaregistrovanú v OR OS Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom areáli Školského majetku 
na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby. 
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou 
odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté 
Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014: 
diel č. 2 o výmere 643 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/26 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 4 72 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2

, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 5 o výmere 82 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 6 o výmere 847 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2

, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 1 O o výmere 7 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/48 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,-€/m2 (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu 42.525,
€). 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor. 



prerokovalo 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na odkúpenie 
montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 5417 - časť parcely registra „E" číslo 5574, druh 
pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 podľa GP č . 7/2014 vyhotoveného 
Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným 
úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne: 
diel č. 2 o výmere 643 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 472 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/25 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2

, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č . 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č . 5 o výmere 82 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č . 6 o výmere 847 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č . 15574/29 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č . 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č . 10 o výmere 7 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,-€/m2 (čo pri výmere celkovej 6075 m2 predstavuje sumu 42.525,
€) 

--.,, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. 
Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, 
(zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N) 

r 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 na odpredaj pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o . a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor. 

schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov, za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd a na 
odkúpenie montovaného dreveného stánku manželov Kesegových na Hviezdoslavovej ulici 
v Zlatých Moravciach. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 21 .1O.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
,,/ d ~ 

.~ /..?~ 
~~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 874/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

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 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konaného dňa 21. 
10.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV 
č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 3795 m2

, podľa geometrického plánu č. 83/2014 vyhotoviteľa GOK 
Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 
22.08.2014, prevodu novovytvorenej parcely KN registra „C'' číslo 1936/2 o výmere 71 m2 

druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici 
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
r pre Milana Nému a manž. Ing. Emíliu Némovú rod. 

r z do vodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
r za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2

. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne vyrovná 
uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
- pozemok malej výmery. 
prerokovalo 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou 
skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m2

, podľa geometrického plánu č . 83/2014 
zo dňa 07.08.2014 vyhotoviteľa GOK Martin Švec, overeného Okresným úradom Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom dňa 22.08.2014, prevod novovytvorenej parcely KN registra 
„C" číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
r pre Milana Nému a manž. Ing. Emíliu Némovú rod. 

, obaja bytom 
);> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 71 m2 predstavuje sumu 1420,-€). 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne vyrovná 
uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
- pozemok malej výmery. 



schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou 
skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 21.10.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primáta!:, mesta~ 

&~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 875/2014 
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39.zasadnutí MZ konanom dňa 
21.10.2014 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 

26/2014 
schvaľuje 

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 26/2014 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), 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 21.10.2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 




