
Uznesenie č. 73/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 6. zasadnutí MZ konaného 
dňa 23.04.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

\f'/orrr'v 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 74/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Denisu Uhrinovú ap. poslanca RNDr. Jozefa Palušku 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

---<J./o{oí 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Msú 



Uznesenie č. 75/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca MUDr. Ota Balca ap. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

d' /o/11í/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 76/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 6. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 6. MZ s nasledujúcimi zmenami 
Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna na zaradenie bodov: 
- „Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č.61/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba 
„Zlaté Moravce-40bj-NNk" 
- „Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce-40bj-NNk" za bod č. 29 
pôvodného programu 
Návrh p. poslankyni PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na stiahnutie bodu č. 10 
pôvodného programu „Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach" 
Návrh p. poslankyni Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodov: 
- „Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
- „Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte 
„Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" za body č. 22 pôvodného 
programu 

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
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primátorka mesta 
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~,;_,, Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 77/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ 
schvaľuje 

Ing. Martu Eckhardtovú, MBA ako účinkujúcu zúčastňujúcu sa na obradoch ZPOZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

V /01c;~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 78/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského 
zastupitel'stva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy 
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy 
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 
ruší 
Uznesenie č. 50/2015 zo dňa 26.02.2015 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach: „Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA do siete škôl 
a školských zariadení v školskom roku 2015/2016" 

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

v /ci/„;),

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 79/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej 
jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 
2015/2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri 
MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
schvaľuje 

žiadosť Detského zariadenia VIKTORKA, n. o., Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce 
o zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri MŠ 
VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 
súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri MŠ 
VIKTORKA, Hviezdoslavova 78, 953 01 Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2015/2016 s tým, že všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september až december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej 
materskej školy z vlastných zdrojov. 
V prípade, že Súkromná materská škola VIKTORKA a Súkromná školská jedáleň pri MŠ 
VIKTORKA bude zaradená do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017 
bude všetky prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške v mesiacoch september až 
december 2016 zabezpečovať zriaďovateľ súkromnej materskej školy z vlastných zdrojov. 

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Vt{f)rq~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 80/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 
2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 
berie na vedomie 
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 81/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2016 a 2017 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
d) návrh na použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016-2017 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky 

2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 2.730 Eur na úhradu výdavkov za 
rekonštrukciu vnútornej kanalizácie v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 
2014 

c) použitie finančných prostriedkov z Účelového fondu mesta: 
• vo výške 31.600 Eur na úhradu výdavkov za rekonštrukciu vnútornej kanalizácie 

v MŠ Kalinčiakova, ktorá bola realizovaná v roku 2014 
• vo výške 7 .260 Eur na úhradu výdavkov za nákup cisterny na zabezpečenie 

zásobovania vodou pre obyvateľov mesta na Martinskom brehu 

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

if ~ <P f ct'v 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 82/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 
rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni 
kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

if~or0í 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 83/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu Zlaté 
Moravce na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu Zlaté 
Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

v:t (Í) ,/ t;rl/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 84/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu mestského podniku Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s 
výhľadom na roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na roky 
2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na 
rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 85/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23 .04.2015 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016- 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

........._ 

dÁVlqv 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 86/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 - 2017 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 - 2017 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, 
m.p. na roky 2016 a 2017 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
m.p. na rok 2015 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach, dňa 23 .04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

\//cr /q·t 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 87 /2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
ruší 
Účelový fond mesta s účinnosťou k 30.06.2015 s tým, že nevyčerpaný zostatok fondu 
k uvedenému dátumu bude prevedený na účet Rezervného fondu mesta 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 88/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 
Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce v zmysle dodatkov 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ú/O/'q~/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 89/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 
schvaľuje 

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 v zmysle predloženého návrhu 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 90/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23. 4. 2015 

Zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Mestskej nemocnice 12rof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, ICO: 17336015, nasledovný majetok mesta s účinnosťou 
od 01.05.2015: 

a) budovy vedené na L V č. 3467 vedené v k. ú. Zlaté Moravce 
Pare. 

Popis 
Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo číslo cena k30.4.2015 k 30.4.2015 

3 Interný pavilón 486 
2 487 

1 557 701,26 930 
790,09 088,83 

7/2,7/3 Interno-chirurg.pavilón 491,2257 160 671,02 160 671,02 

712 Interno-chirurg.pavilón TZ 491 313 058,01 130 443,84 182 
614,17 

717 Adm. budova riaditeľstva 492 43 813,52 43 813,52 
7/5 Gyn.-pôr. Pavilón 496 62 037,64 62 037,64 

716 
Hospodárska budova-

501 2 900,19 2 900,19 príjem 
25 BudovaOUM 505 4 750,45 4 750,45 

7116 Budova márnice 909 2 129,46 2 129,46 
27 Budova starého výbraku 2255 4 721,40 4 721,40 

-

-
-

-

-
-
-

29 Budova dielne - sklad 2256 8 778,03 7 810,14 967,89 
714 Odpadová jama 2258 
7/8 Pivnica 2259 
7/10 Garáže 2260 
7/13 Kotolňa 2262 
7115 Budova elektrocentrály 2263 
7/18 Budova vodárne 2264 

Spolu 

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

\ ,..:;. 
\ ' /_, 6 ~ "-1„--. •• .: .c:. 
~~· 

168,86 168,86 
952,40 952,40 

6 070,70 6 070,70 
282 593,01 218 259,73 

34 108,21 27 681,71 
2 464,65 2008,11 

3 417 007,64 2 232 120,43 

/7 ·~ 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primáto.r.ka mesta 

V-1 (f) lql/ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

-
-
-

64 333,28 
6 426,50 

456,54 
1184 887,21 



Uznesenie č. 91/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Nakladanie s nehnuteľným majetkom zvereným do správy Mestskej nemocnice do 
prijatia zmien zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 

23.04.2015 
prerokovalo 
povinnosť štatutárneho zástupcu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom 
mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu zástupcovi 
zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien VZN Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych 
zástupcov príspevkových organizácií zriadených mestom Zlaté Moravce pri nakladaní 
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
ukladá 
štatutárnemu zástupcovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce predložiť všetky právne úkony týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom 
Mesta Zlaté Moravce zvereným do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na schválenie štatutárnemu zástupcovi 
zriaďovateľa t.j. primátorke Mesta Zlaté Moravce a to až do prijatia zmien VZN Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych 
zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri nakladaní 
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy 
žiada 
prednostu Mestského úradu Mesta Zlaté Moravce zabezpečiť predloženie zmien VZN Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce týkajúcich sa obmedzení štatutárnych 
zástupcov príspevkových organizácií zriadených Mestom Zlaté Moravce pri nakladaní 
s majetkom mesta zvereným týmto príspevkovým organizáciám do správy na najbližšie 
plánované rokovanie mestského zastupiteľstva 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(/ ,( O•/éi 't, 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 92/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23. 04. 2015 

Súhlas zriaďovateľa so spoluúčasťou Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č.4, Zlaté Moravce na projekte „Modernizácia 
Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
a) predloženie žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/POl/01 Operačného 
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice 
Zlaté Moravce" 
b) financovanie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" 
z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
súhlasí 
a) s predložením žiadosti Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPZ 2015/POl/01 Operačného 
programu Zdravotníctvo za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice 
Zlaté Moravce" 
b) s financovaním projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" vo výške 5 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
c) pri využití systému predfinancovania uhradenie zostávajúcich minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu „ Modernizácia Mestskej nemocnice Zlaté Moravce" 
z vlastných zdrojov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
prim~tQrka mesta 

<_f},,( ({) (q t -

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 93/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Prerokovanie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
plat primátorky Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
mesačný plat primátorky Mesta Zlaté Moravce vykonávajúcej funkciu v celom rozsahu vo 
výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
navýšený o 40% v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po zaokrúhlení vo 
výške 3.040,00 €s účinnosťou od 02.01.2015. 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r//t01cfv 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 94/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23 .04.2015 

Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.682 € mesačne 
s účinnosťou od 01.01.2015. 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

"' r/ /o/n11 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 95/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23. 04. 2015 

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcely registra „E" číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. Zlaté 
Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré 
mesto vlastní v k. ú. Zlaté Moravce v L V číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra 
„E" číslo 5134/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná 
pôda, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2

, t.j. celková výmera 15,84 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. , Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 
47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov, 
ČR a Miroslav Kamenický, Stavbafô.14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 €, 
schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní v k. ú. 
Zlaté Moravce v L V číslo 7266, na pozemkoch - parcelách KN registra „E" číslo 5134/2 
o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda a 5135/2 o výmere 19 m2 v kultúre orná pôda, pričom na 
podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2

, t.j. celková výmera 15,84 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 
47 489 103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout, Dostojevského 3929, 430 01 Chomutov, 
ČR a Miroslav Kamenický, Stavbafô. 14, 350 02 Cheb, ČR 
- podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2, čo pri výmere 15,84 m2 predstavuje sumu 316,80 € 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta vyhotoviť návrh 
kúpnopredajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

„ r .:.: '"" ·-í· \ - ,, I Q 

( 
l 
\~ 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

--.._ 

V /orfo, 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 96/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23. 04. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenaJmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 
1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. 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 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy výťahovej šachty na 
nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 v Zlatých 
Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C" číslo 
2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 3453 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom v meste a 
okolí 
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú Ing. 
Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 2000,- €/rok na dobu 10 rokov 
od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty nad strechou na 
náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním finančného investovania 
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % 
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
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: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez ich 
preplatenia mestom 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - prenájmu strechy 
výťahovej šachty na nehnuteľnosti - dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici č. 1,3,5 
v Zlatých Moravciach na budove súpisné číslo 2012, postavenej na parcele KN registra „C" 
číslo 2601/23 v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva číslo 
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom prenájmu - zlepšenie pokrytia signálom 
v meste a okolí 
- pre Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenú Ing. 
Pavlom Bojnanským a Ing. Jozefom Fehérom, 
- 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 2000,- €/rok na dobu 10 rokov 
od 01.05.2015 do 30.04.2025. za podmienky opravy výťahovej šachty nad strechou na 
náklady spoločnosti bez ich preplatenia mestom, s vydokladovaním finančného investovania 
a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % 
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 



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: 
- mesto je nápomocné k zlepšovaniu pokrytia signálom v meste a v okolí 
- oprava výťahovej šachty nad strechou na náklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bez ich 
preplatenia mestom 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r;;/~010_ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 97/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23. 04. 2015 

Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením 
MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku 
obchodnej verejnej sút'aže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 
891/2014 týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby 
súpisné č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 182511, na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a jej podmienok vyhlásenej uznesením MsZ 
v Zlatých Moravciach č. 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku obchodnej 
verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 týkajúci sa 
predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné č. 460, 
a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 182511, na Sládkovičovej ulici 
v Zlatých Moravciach 
využíva 
oprávnenie vyhlasovatel'a a v súlade s bodom 1 O. súťažných podmienok 
ruší 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 
a podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže a súčasne ruší predaj na základe výsledku 
obchodnej verejnej súťaže schválený uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 
týkajúci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 

a) stavby súpisné číslo 460 (rodinný dom) nachádzajúci sa na pozemku parcely 
KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) - bývalý sklad ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach 

b) pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu 
ovocia a zeleniny/ 

c) pozemku parcely KN registra „C'', č. parcely 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /pozemok sa nachádza pred budovou, vedľa budovy 
a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici/, 
ruší 
a) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 867/2014 zo dňa 18.09.2014 
b) Uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 891/2014 zo dňa 13.11.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

~'\ E. s r~ Ing. Serafína Ostrihoňová 
~. ,-. ":!. / \ primátorka mesta 
('·.; ~; ~( ) --.. 
~-~ - ? VC} \/<(o/ql 

\'{""'f'r< (:) _ ,,(;·;/ Ing. Miroslav Š!osár 
-...::~/"' prednosta MsU 



Uznesenie č. 98/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce
prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 4465/2 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, 
CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva, ktorá 
sa na Mesto Zlaté Moravce ako spoluvlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s verejnoprospešnou 
vodnou stavbou s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" a vo veci 
súhlasu so zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného 
potrubia 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so 
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom 
predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej stavby s názvom „Martin nad 
Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena 
bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia, predmetom ktorých bude vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako spoluvlastníka budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa 

geometrického plánu skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 v 
katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 4465/2 druh 
pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 122 m2

, zapísanej v LV č. 6840 
v spoluvlastníckom podiele Mesta Zlaté Moravce, v podiele 7 /100-in a 17 /50-in, t.j. spolu 
v podiele 41II00-in v dÍžke cca 2 m 
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti parcele 
reg. „E" č. 4465/2 v dÍžke cca 2 m v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného 
zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti, 
ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho 
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. 
Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 mod vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného potrubia na obidve strany 



Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej podielovým spoluvlastníkom je Mesto Zlaté Moravce 
a ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 6840 v podiele 41/l 00-in na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 4465/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku trvalé trávne 

porasty. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k tomu, že 
predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

</1/v/c;'t 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 99/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(stavba „Martin nad Žitavou - Hosťovce -
prívod vody") na časť parcely registra „E" číslo 569111 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce 
a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. Jozefom Dvončom, 
CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom predstavenstva, ktorá 
sa na Mesto Zlaté Moravce ako vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s verejnoprospešnou vodnou 
stavbou s názvom „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" a vo veci súhlasu so 
zriadením vecného bremena bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so 
sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 zastúpená doc. Ing. 
Jozefom Dvončom, CSc. - predsedom predstavenstva a Mgr. Ľubošom Kolárikom - členom 
predstavenstva ako budúcim oprávneným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
uzatváranej za účelom výstavby verejnoprospešnej vodnej stavby s názvom „Martin nad 
Žitavou - Hosťovce - prívod vody") a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena 
bezodplatne na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia, predmetom ktorých bude vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického 
plánu skutočného zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemnej stavby vodovodného potrubia DN 250 v 
katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5691/1 druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 10469 m2

, zapísanej v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce, v dÍžke cca 1 O m 
- povinnosť budúceho povinného z vecného bremena trpieť na časti pozemku - časti parcele 
reg. „E" č. 5691/1 v dÍžke cca 10 m v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného 
zamerania potrubia po jeho vybudovaní: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím, t.j. prevádzkovanie, 
rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu tohto potrubia, 
- obmedzenia v pásme ochrany vodovodného potrubia a to najmä zákaz vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti, 
ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodnému potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho 
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. 
Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 mod vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného potrubia na obidve strany 



Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá 
sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5691/1 o výmere 10469 m2 

, druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby vodovodného potrubia. 
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo pre stavbu bezodplatne vzhľadom k tomu, že 
predmetná stavba bude budovaná vo verejnom záujme. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

/ 

! 
! 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 100/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

<:J/vr0~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 10112015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

..........,_ 

if Á@ fllí/ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 102/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy 
v o lí 
za členov Výboru mestskej časti Prílepy nasledovných členov: 
Predseda: Ing. Marek Holub 
Podpredseda: Ivan Hritz st. 
Tajomník: Ing. František Jamrich 
Členovia: JUDr. Terézia Borčinová, Irena Vencelová, Juraj Zelenka, Štefan Páleník 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 103/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 61/2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien - Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce 
- 40bj - NNk") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a zrušenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, ktorá tvorila prílohu tohto 
uznesenia, za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so 
stavbou „Zlaté Moravce - 40bj - NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien 
odplatne vo výške znaleckého posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby 
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
ruší 
uznesenie č. 61/2015 zo dňa 26.02.2015 a ruší Zmluvu 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 v znení, ktorá tvorila prílohu tohto uznesenia, pričom bola uzatváraná za účelom 
výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce -
40bj - NNk" 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 spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s„ 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

c//Dfrtr1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 104/2015 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Západoslovenská Distribučná, a.s. (stavba „Zlaté Moravce - 40bj - NNk ") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce, 
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a Ing. 
Vladimírom Račekom PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj -
NNk " a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne vo výške znaleckého 
posudku, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce 
ako budúcim povinným, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518 ako budúcim oprávneným a Ing. Vladimírom Račekom 
PRAMOS, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce, IČO : 14106078 ako budúcim platiteľom 
v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - 40bj -
NNk" 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 spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., predmetom ktorých budú vecné bremená 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 ajej 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. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „C'' číslo 2601/1ovýmere22718 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria 
- parcela KN registra „C" číslo 1107/1 o výmere 1687 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
a zapísané v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce sú: 
- parcela KN registra „E" číslo 5619 o výmere 506 m2

, druh pozemku ostatné plochy 
- parcela KN registra „E" číslo 5689 o výmere 4787 m2

, druh pozemku ostatné plochy. 

Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie 
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 
na podpis 
splnomocňuje 

primátorku 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 23.04.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

rj,(ft? (tlj 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 105/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Zmena termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2015 
prerokovalo 
zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
schvaľuje 

zmenu termínu júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva z pôvodného termínu 
18.06.2015 na 25.06.2015 v KD Chyzerovce 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

{~o~ín; 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 106/2015 
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.04.2015 

Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR 
k právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských 
príspevkových organizácií 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konaného dňa 
23.04.2013 
prerokovalo 
Návrh na informovanie poslancov a vedenia mesta o stanovisku Ministerstva vnútra SR 
k právomoci starostu poverovať dočasným vedením riaditeľov mestských príspevkových 
organizácií Záhradnícke služby, Technické služby, Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu 
berie na vedomie 
Stanovisko Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.4.2015 ohľadom dočasného poverenia vedenia 
príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce, ktoré znie: 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení") v § 13 ods. 4 písm. e) ustanovuje, že starosta rozhoduje vo 
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 
návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových 
organizácií obce. Zákon o obecnom zriadení neupravuje situáciu dočasného ustanovenia 
riaditeľa organizácie do právoplatného vymenovania. Po právoplatnom vymenovaní do 
funkcie sa s riaditeľom príspevkovej organizácie obce uzatvára pracovná zmluva na základe 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o výkone práve vo verejnom záujme"), ktorého gestorom je Úrad vlády 
Slovenskej republiky. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme môže upravovať iba 
pracovnoprávne vzťahy riaditeľa príspevkovej organizácie obce, nakoľko v otázke menovania 
riaditeľa príspevkovej organizácie obce predstavuje zákon o obecnom zriadení lex specialis. 

Preto pokiaľ ide o postup ustanovenia riaditeľa príspevkovej organizácie obce do 
funkcie, je podľa nášho právneho názoru možné postupovať iba podľa zákona o obecnom 
zriadení. Z uvedeného dôvodu nemôže osobu dočasným vedením rozpočtovej resp. 
príspevkovej organizácie do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona o obecnom 
zriadení, poveriť ani starosta, ani obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o 
obecnom zriadení dočasné poverenie vedenia 
rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie nerieši, máme za to, že ak funkcia riaditeľa nie je 
obsadená, až do doby, kým bude riaditeľ vymenovaný podľa zákona, môže ho zastupovať iba 
jeho zástupca. Aj to je možné len v prípade, ak to vyplýva zo zriaďovacej listiny alebo 
vnútorného predpisu organizácie. 

Akýkoľvek iný spôsob obsadenia postu riaditeľa rozpočtovej, resp. príspevkovej 
organizácie obce, ako je ustanovený zákonom o obecnom zriadení, predstavuje porušenie 
zákona o obecnom zriadení. V prípade, ak rozpočtová resp. príspevková organizácia obce 
nemá dlhšiu dobu vymenované vedenie, môže tým byť sťažené, resp. znemožnené plnenie jej 
úloh. V tomto prípade môže obecné zastupiteľstvo zvážiť zrušenie takejto organizácie (§ 11 
ods. 4 písm. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom plnenie úloh obce (doteraz vykonávaných 
zrušenou organizáciou) by mala obec zabezpečiť prostredníctvom svojich zamestnancov. Na 
záver si opätovne dovoľujeme zdôrazniť, že za jediný spôsob obsadenia funkcie riaditeľa 



rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie obce (aj na dočasné obdobie) považujeme jeho 
vymenovanie obecným zastupiteľstvom na návrh starostu. 
Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže v 
konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor. 
a odporúča primátorke mesta, 
aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva do 30.6.2015 predložila návrh na vymenovanie 
riaditeľov mestských príspevkových organizácií Záhradnícke služby, Technické služby, 
Službyt, Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Mestské 
stredisko kultúry a športu, ktorých vyberie na základe výberového konania 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.04.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r/-fro101 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 


