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Program: 

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

Pozvánka 
na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 

ktoré sa uskutoční dňa 
8. septembra 2015 o 16:00 hod. 

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

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-9MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Informácia poslancom mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec o výsledku 

konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 (mat. č.2-9MZ-
2015) 

11. Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých 
Moravciach - 2015" a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
rozpočtovým opatrením č. 11 (mat. č.3-9MZ-2015) 

12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce -
z LV č. 4261 časť parcely KN registra „C" číslo 340711 podľa GP č. 88/2015 
novovytvorená parcela KN registra „C" číslo 3407 /22 o výmere 2921 m2 v kultúre 
ostatná plocha, z L V č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407 /3 o výmere 160 m2 

v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z L V č. 7378 parcelu KN registra „C'' číslo 
3407 /21 o výmere 1 OOO m2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM, s.r.o. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.4-9MZ-2015) 

13. Návrh na odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.5-9MZ-2015) 

14. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č. 
4261 časť parcely KN registra „C" číslo 340711 podľa GP č . 88/2015 novovytvorená 
parcela KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV 
č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané 
plochy a nádvoria a z L V č. 73 78 parcelu KN registra „C" číslo 3407 /21 o výmere 1 OOO 
m2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa§ 9aods. 8 písm. e)zákonač.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.6-9MZ-2015) 

15. Návrh na zrušenie uznesenia č.139/2015 - Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Zlaté Moravce č . 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce dodatkom č . 4 (mat. č . 7-9MZ-2015) 



16. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa 

geometrického plánu č. 6512015 novovytvorenej parcely registra „C" číslo 1918/17 
o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, pre Richarda Havettu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.8-9MZ-2015) 

17. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného 
bremena Mestom Zlaté Moravce, investorom p. Ing. Františkam Paulovičom, 

a oprávneným z vecného bremena SPP-distribúcia, a.s. („Plynová prípojka k rodinnému 
domu") (mat. č.9-9MZ-2015) 

18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre - rekreačná chata súpisné 
číslo č. 62, pozemky čísla parciel 446/1, 446/2 a 44711, v zmysle § 9 ods. 2 
písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.10-9MZ-2015) 

19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- (LV č. 3453)-pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely 

na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach - v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a 
b) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č . l l-
9MZ-2015) 

20. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce Župného domu a nádvoria na Ul. 
Župnej v Zlatých Moravciach-v k.ú. Zlaté Moravce stavby súpisné číslo č. 314 
postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/1, stavby súpisné číslo 2391 
postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/2, stavby súpisné číslo 2392 
postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov nádvorí časť 
parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2 a celých parciel registra „C" číslo 658/3, 658/4 
a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2

, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vzneníneskoršíchpredpisov(mat. č.12-9MZ-2015) 

21. Vystúpenia občanov 
22. Rôzne 
23. Diskusia 
24. Interpelácie poslancov 
25. Schválenie uznesenia 
26. Záver 

Zlaté Moravce 03.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 


