
Uznesenie č. 876/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 40. zasadnutí MZ konaného 
dňa 13.11.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

-:;?"',f %"" ž"."ž"' ~é,/ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~vPĽ 
y v 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 877/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka ap. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
v ~/ &yi s: 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 87812014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslankyňu Eriku Babockú ap. poslanca Ing. Petra Lisého 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

d5Í-if 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 879/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 40. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 40. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
Návrh p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu na doplnenie bodov programu: 

- zaradiť ako bod č. l O Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2014 
- zaradiť ako bod č . 11 Informácia o zmenách rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2014 

- zaradiť ako bod č.16 Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
rozpočtovým opatrením 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

~„<~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
,/ / _,./ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 880/2014 
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí konanom dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4 
schvaluje 
Zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 
2014 rozpočtovým opatrením č. 4, ktoré je prílohou k uzneseniu. 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

~4?<-é~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 881/2014 
zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Informácia o zmenách rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí konanom dňa 

13.11.2014 
prerokovalo 

a) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1 

b) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2 

c) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3 

berie na vedomie 
a) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1 
b) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2 
c) Informáciu o zmene rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3 

V Zlatých Moravciach, dňa 13.11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

-~Ľ (_~ .~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 882/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Novelizácia č. 1 VZN č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie Novelizácie č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/ 2014 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 

Novelizáciu č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~c::"~...---c.
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 883/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
ná vrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 
sa uznáša 
na Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností v predloženom znení. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 884/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
ná vrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
sa uznáša 
na Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 885/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13 . 
11. 2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
berie na vedami e 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 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 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~-~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
.,;' // 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 886/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13 .11.2014 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40.zasadnutí MZ konanom dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
28/2014 
schvaľuje 

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 28/2014 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 13.11.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

v L/ 
M~= ~ 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 887/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13 .11.2014 

Informácia o zmene rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu č. 2/2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu č. 2/2014 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu č. 2 príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry 
a športu p.o. na rok 2014, ktorá tvorí prílohou k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~~----c---
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

&~L 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 888/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Koncesná zmluva na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
Návrh Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako obstarávateľom a Hokejovým klubom HC Zlaté Moravce, Továrenská 1 
Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako koncesionárom 
schvaľuje 

podľa§ 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou 
Zimného štadióna medzi Mestom Zlaté Moravce ako obstarávateľom a Hokejovým klubom HC 
Zlaté Moravce, Továrenská 1 Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako koncesionárom podľa 
predloženého návrhu, ktorý tvorí Prílohu k tomuto uzneseniu, bez zmien. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~~ 
> 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

<?/v // 

/2 ·-/ /!L- ~ 
~~vv 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 889/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

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 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
informáciu 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 
berie na vedomie 
informáciu 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 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~~_/~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~y?L:; 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 890/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13 .11.2014 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. 

{„Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr") 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MsZ konanom dňa 
13.11.2014 
prerokovalo 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
a spoločnosťou KANVOD SK, spol. s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava ako budúcim 
platiteľom za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy, 
vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby 
súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „ Zlaté Moravce - Obytný súbor 
Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo 
výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a spoločnosťou KANVOD SK, spol. 
s r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35859768 ako budúcim platiteľom v znení, ktoré 
tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a 
zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických 
vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku v súvislosti so stavbou „ 
Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách- VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so 
zriadením vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava, odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po 
realizácii stavby, predmetom ktorej bude vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcich zaťažených 
nehnuteľnostiach: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b ). 
Budúci povinný berie na vedomie, že so zriadením a uložením elektroenergetických zariadení 
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vzniká ochranné pásmo elektroenergetických 
zariadení. 
Budúce zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré 
sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísané: 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2

, druh pozemku ostatné plochy 



v liste vlastníctva č . 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „C" číslo 3035 o výmere 918 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3034 o výmere 2999 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3082 o výmere 918 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „C" číslo 3124/1 o výmere 6919 m2

, druh pozemku orná pôda 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta pripraviť uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 ~<N;z: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
i/ 

~~Ls· 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 891/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby 
súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe výsledku obchodnej verejnej súťaže 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle 
§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj stavby a pozemkov na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce 
na L V č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce: 
a) stavba súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra 
„C'' číslo 1825/2 pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, 
administratívne a výrobné priestory. Stavba je pre mesto neupotrebiteľná. 
b) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 , druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria-pozemok pod stavbou. Pozemok je pre mesto prebytočný. 
c) pozemok parcela KN registra „C" číslo 182511 o výmere 1334 m2 ,druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza spevnený dvor. Pozemok je pre mesto 
prebytočný, 

pre Annu Pekarovičovú, za 
kúpnopredajnú cenu 80.000,- eur. 
Účelom využitia predmetných nehnuteľností bude vybudovanie „Kultúrnej kúrie" s denným 
stacionárom pre seniorov, mladú generáciu a rodiny s deťmi, 
schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na 
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj stavby a pozemkov na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce 
na L V č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce: 
a) stavba súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra 
„C" číslo 1825/2 pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, 
administratívne a výrobné priestory - stavba je pre mesto neupotrebiteľná, 
b) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 , druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria - pozemok pod stavbou - pozemok je pre mesto prebytočný, 
c) pozemok parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m2 ,druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza spevnený dvor - pozemok je pre mesto 
prebytočný, 

pre Annu Pekarovičovú, za 
kúpnopredajnú cenu 80.000,- eur. 
Účelom využitia predmetných nehnuteľností bude vybudovanie „Kultúrnej kúrie" s denným 
stacionárom pre seniorov, mladú generáciu a rodiny s deťmi, 



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

V Zlatých Moravciach dňa 13 .11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

{~ 
Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 892/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 
Návrh na schválenie prena1mu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ul. č. 183 v Zlatých Moravciach pre 
Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako prenajímateľom a Finančným riaditeľstvom SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava 
ako nájomcom na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - nebytových 
priestorov v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v budove súpisné číslo 
1330 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 1129/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore pre katastrálne územie Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 3453. 
Jedná sa o nasledovné nebytové priestory: na 3. poschodí prenajímané priestory spolu o výmere 
58,09 m2

; na 2. poschodí celé poschodie o výmere 356,65 m2 a na prízemí garáž miestnosť č. 
009 o ploche 35,40 m2 a vrátnica miestnosť č. 001 o ploche 12,24 m2 , čo spolu predstavuje 
plochu 462,38 m2

. Účelom nájmu je užívanie priestorov Daňovým úradom Nitra, Kontaktné 
miesto Zlaté Moravce. 
Uzatvorenie nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 
21,- €/m2

, čo pri celkovej ploche nájmu doteraz užívaných priestorov 462,3 8 m2 vychádza ročné 
nájomné 9.709,98 €,s dobou nájmu na 5 rokov od 01.01.2015 do 31. 12. 2019. 
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: 

nebytové priestory už užívajú viac rokov ako kontaktné miesto daňového úradu 
majú tu zriadené technické pripojenia, ktoré tak isto využívajú 
záujem mesta na zachovaní existencie daňového úradu v meste. 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
medzi Mestom Zlaté Moravce ako prenajímateľom a Finančným riaditeľstvom SR, Mierová 
23, 815 11 Bratislava ako nájomcom na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- nebytových priestorov v administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v budove 
súpisné číslo 1330 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 1129/2, zapísanej na Okresnom 
úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore pre katastrálne územie Zlaté Moravce v liste 
vlastníctva č. 3453. Jedná sa o nasledovné nebytové priestory: na 3. poschodí prenajímané 
priestory spolu o výmere 58,09 m2

; na 2. poschodí celé poschodie o výmere 356,65 m2 a na 
prízemí garáž miestnosť č. 009 o ploche 35,40, m2 a vrátnica miestnosť č. 001 o ploche 12,24 
m2

, čo spolu predstavuje plochu 462,38 m2
. Učelom nájmu je užívanie priestorov Daňovým 

úradom Nitra, Kontaktné miesto Zlaté Moravce. 
Uzatvorenie nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 
21,- €/m2

, čo pri celkovej ploche nájmu doteraz užívaných priestorov 462,3 8 m2 vychádza ročné 
nájomné 9.709,98 €,s dobou nájmu na 5 rokov od 01.01.2015 do 31. 12. 2019. 
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: 

nebytové priestory už užívajú viac rokov ako kontaktné miesto daňového úradu 



majú tu zriadené technické pripojenia, ktoré tak isto využívajú 
záujem mesta na zachovaní existencie daňového úradu v meste. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh nájomnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

~~~ 
~ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v /~ / 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 893/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parciel 
registra „C" číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine 
pre p. Milana Repu, MUDr. Igora Pánika a Jána Demu 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 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce, a to parcely registra „C" číslo 1676/2 o výmere 65 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 1677 o výmere 35 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 1678/5 o výmere 24 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 1676/7 o výmere 19 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely registra „C" číslo 1676/13 o výmere 
21 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (na základe GP č. 56/2014 zo dňa 05.08.2014 
vyhotoveného GOK Tibor Drienovský) 
- pre Milana Repu rod. Repa, narodeného 11.11.1945, bytom Obecná 43/109, 953 05 Zlaté 
Moravce - mestská časť Prílepy, pre MUDr. Igora Pánika rod. Pánik, narodeného 
26.10.1980, bytom Tajovského 50, 953 01 Zlaté Moravce a pre Jána Demu rod. Demo, 
narodeného 01.01.1956, bytom Čajkovského 2903/3, 953 01 Zlaté Moravce, do 
podielového spoluvlastníctva každému v 1/3-ine, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2. 

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: 
- pozemky sa nachádzajú za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor a sú priľahlé k ich stavbám 
a pozemkom pod stavbami, 
- mesto sa zaviazalo na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, že predá 
stavebníkom polyfunkčných domov aj podiel na spoločnom dvore, 
- pozemky malej výmery. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce - mestských pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce, a to parcely registra „C" číslo 
1676/2 o výmere 65 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 
1677 o výmere 35 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 
1678/5 o výmere 24 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C" číslo 
1676/7 o výmere 19 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely registra „C'' číslo 
1676/13 o výmere 21 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (na základe GP č. 56/2014 
zo dňa 05.08.2014 vyhotoveného GOK Tibor Drienovský) 
- pre Milana Repu rod. Repa, narodeného 11.11.1945, bytom Obecná 43/109, 953 05 Zlaté 
Moravce - mestská časť Prílepy, pre MUDr. Igora Pánika rod. Pánik, narodeného 
26.10.1980, bytom Tajovského 50, 953 01 Zlaté Moravce a pre Jána Demu rod. Demo, 



narodeného 01.01.1956, bytom Čajkovského 2903/3, 953 01 Zlaté Moravce, do 
podielového spoluvlastníctva každému v 1/3-ine, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 50,- eur/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemky sa nachádzajú za stavbami žiadateľov ako spoločný dvor a sú priľahlé k ich stavbám 
a pozemkom pod stavbami, 
- mesto sa zaviazalo na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, že predá 
stavebníkom polyfunkčných domov aj podiel na spoločnom dvore, 
- pozemky malej výmery. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 
~~~~--- --, 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~L~ 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 894/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa 
geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/88 o výmere 182 
m2 v kultúre záhrada, pre Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú 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 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V 
č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK Martin Švec zo dňa 
26.09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/88 
o výmere 182 m2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej ulici 
v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
)» pre Michala Frajku a manž. Máriu Fraikovú rod. 

do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
'r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
).;- za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku 
parcele registra „C" číslo 3164/83, 
- pozemok malej výmery. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK 
Martin Švec zo dňa 26.09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra 
„C" číslo 3164/88 o výmere 182 m2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
);. pre Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú rod. 

do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
'r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
'r za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku 
parcele registra „C" číslo 3164/83, 
- pozemok malej výmery. 



ukladá 

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 895/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa 
geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely registra „C'' číslo 3164/89 o výmere 79 m2 

v kultúre záhrada, pre Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú 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 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V 
č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014, vyhotoveného GOK Martin Švec zo dňa 
26.09.2014, úradne overeného 10.10.2014, novovytvorenej parcely registra „C" číslo 3164/89 
o výmere 79 m2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Potočnej ulici 
v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov, 
r pre Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Pauke.ieovú 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
);;- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
);;- za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku 
parcele registra „C" číslo 312711 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - podľa geometrického plánu č. 107/2014 novovytvorenej parcely 
registra „C" číslo 3164/89 o výmere 79 m2 v kultúre záhrada, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach za záhradou žiadateľov, 
r pre Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
);;- za schválenú kúpnopredajnú cenu 10,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a je priľahlý k ich pozemku 
parcele registra „C" číslo 3127/1 v kultúre záhrada, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~L / 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 896/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou -
podľa geometrického plánu číslo 73/2014 - ktorým sa rieši zámena pozemkov medzi 
Mestom Zlaté Moravce a Ing. Igorom Štrbom na Nábreží za majerom, 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 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce zámenou - časti 

mestskej parcely KN registra „C" číslo 2457 /30 diel č. 5 o výmere 262 m2 pre Ing. Igora 
Štrbu, za 
pozemok vo vlastníctve Ing. Igora Strbu - časť parcely KN registra „C" číslo 2012/2 diel číslo 
1 o výmere 101 m2, časť parcely KN registra „C" číslo 2457/36 diel číslo 2 o výmere 20 m2, 
a časť parcely KN registra „C" číslo 2457/37 diel číslo 3 o výmere 21 m2, spoločne s výmerou 
142 m2

, ktoré získa prevodom zámenou Mesto Zlaté Moravce, IČO 308676. Vzniknutý rozdiel 
pri zámene pozemkov o výmere 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba Mestu Zlaté Moravce po 
schválenej cene 20,- eur/m2

. Prevod je schválený 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 pozemku formou zámeny podľa § 9a, ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele registra 
„C'' číslo 2457 /3 7, 
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na 
Nábreží za majerom. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
zámenou - časti mestskej parcely KN registra „C" číslo 2457 /30 diel č. 5 o výmere 262 m2 pre 
Ing. Igora Štrbu, 

za pozemok vo vlastníctve 1ng. 1gora Strbu - časť parcely KN registra „C" číslo 
2012/2 diel číslo 1 o výmere 101 m2, časť parcely KN registra „C" číslo 2457/36 diel číslo 2 
o výmere 20 m2, a časť parcely KN registra „C" číslo 2457/37 diel číslo 3 o výmere 21 m2, 
spoločne s výmerou 142 m2

, ktoré získa prevodom zámenou Mesto Zlaté Moravce, IČO 
308676. Vzniknutý rozdiel pri zámene pozemkov o výmere 120 m2 doplatí Ing. Igor Štrba 
Mestu Zlaté Moravce po schválenej cene 20,- eur/m2

. Prevod je schválený 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 pozemku formou zámeny podľa § 9a, ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa - je priľahlý k jeho pozemku parcele registra 
„C" číslo 2457/37, 
- mesto získa pozemok s lepšími podmienkami pre umiestnenie mestskej komunikácie na 
Nábreží za majerom. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta pripraviť návrh zámennej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 13 .11 .2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ l/L==--
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 897/2014 
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83074/3740077-in 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 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71ovýmere1010 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. 
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
v podiele 83074/3740077-in, 
);.- pre Zuzanu Vojtasovicsovú 

).>- 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: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu. 
schvaľuje 

spôsob prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN 
registra „C" číslo 3460/71 o výmere 101 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. 
Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom podlaží na 
Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in. 
',- pre Zuzanu Vojtasovicsovú 

'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 je: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť zverejnenie 
zámeru prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

V Zlatých Moravciach dňa 13.11 .2014 
~-
~-

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

t/ / / 

~Ú-L~ v „ 
Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 


