
Uznesenie Č. 424/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Určenie zapisovatel'ky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 20. zasadnutí MZ konanom dňa 
08 .11.2012 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie č. 425/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu 
Vicianovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie Č. 426/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.1 1.2012 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.1 1.2012 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 
za členov: p. poslanca Jozef Tonkoviča a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie č. 427/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastup iteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
program zasadnutia 20. MZ 
s ch v a /'U je 
program zasadnutia 20. MZ s týmito zmenami: 
body 17 a 18 sa presúvajú na body 10 a ll. 

V Zlatých Moravciach, dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 428/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.20 12 

Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 

a) návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
b) návrh na prijatie kontokorentného úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.S. vo výške 75 .000,00 

Eur na prevádzkové fmancovanie bežných výdavkov mesta 
c) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75 .000,00 Eur blankozmenkou 

s chvaľuj e 

a) prijatie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75.000,00 Eur na prevádzkové 
financovanie bežných výdavkov mesta za podn1ienok uvedených v indikatívnej ponuke banky 

b) ručenie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 75 .000,00 Eur blankozmenkou 
ukladá 
vedúcej oddelenia financií a rozpočtu predkladať použitie kontokorentného úveru vždy po čerpaní na 
najbližšom zasadnutí finančnej komisie 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

~ 
Ing. Peter Lednár , CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie č. 429/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Realizácia investičnej výstavby pre účel nájomných hytov "OS Štvorlístok" a súhlas 
s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavhu nájomných bytov v súlade so 
zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Státnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach, 
konanom dňa 8. 11.2012, 
prerokovalo 
návrh na schválenie Realizácie investičnej výstavby pre účel nájomných bytov "OS Štvorlístok" a 
súhlas s predložením žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov v súlade so 
zákonom NR SR Č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, 
schvaľuj e 
a) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s požadovaním podpory zo ŠFRB na účel 613 , t.j. výstavba nájomných 
bytov, 70 b.j. na parc. Č. 2537/ 1, 2537/43, 2537/44, 2537/46, 2537/56, 2537/57, katastr. úz. Zlaté 
Moravce ("OS Štvorlístok") 
b) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom mesta t.j . výstavby nájomných bytov 
a súhlasí so spôsobom financovania predmetného zámeru úverom zo ŠFRB v sume 70% obstarávacej 
ceny a dotáciou z MDVaRR SR v sume 30% obstarávacej ceny 
c) mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a súhlasí so zabezpečelúm 
záväzku bankovou zárukou 
d) mestské zastupiteľstvo súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania zmluvného vzťahu , t.j. 
30 rokov, pričom tento nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, t.j . 30 
rokov 
e) mestské zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB 
f) mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že pri prenájme nájomných bytov mesto dodrží ustanovenia 
zákona Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov. 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

~~C 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie Č. 430/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11 .2012 

Návrh na novelizáciu č.4 VZN č.1I2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 
prerokovalo 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole s účinnosťou od 01.01.2013 
schvaľuje 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole s účinnosťou od 01.01.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 8.1 1.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ 



Uznesenie Č. 431/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 
prerokovalo 
návrh novelizácie VZN Č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na novelizácii VZN dodatkom Č. I k VZN Č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

-



Uznesenie Č. 432/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
preroko valo 
n á vrh na schválenie VZN Č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 
uzná ša sa 
na VZN Č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie Č. 433/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie dodatku Č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
n á vrh na schválenie Dodatku Č. 1 k VZN Č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta 
Zlaté Moravce 
uznása sa 
na Dodatku Č. I k VZN Č. 6/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

?iifi2-.:: </~ 



Uznesenie Č. 434/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie 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 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
n á v rh na schválenie VZN Č . 7/20 12 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na VZN Č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté 
Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

;::;:r+~~ 



Uznesenie Č. 435/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Schválenie Dodatku Č. 2 k VZN č. 6/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh na schválenie Dodatku Č. 2 k VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce 
schvaľuje 

Dodatok č.2 k VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~..p--pc--> 



Uznesenie č. 436/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 7/2012 a 8/2012 schválených 
primátorom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 712012 a 8/2012 schválených primátorom 
mesta 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami Č. 7/2012 a 8/2012 schválených primátorom 
mesta v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN Č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~, 



Uznesenie č. 437/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

. konaného dňa 8.11.2012 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 912012 
b e ri e na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 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 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~~~ 



Uznesenie č. 438/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh na zmenu bežného rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 
schvaľuje 

zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 
v zmysle ustanovení a § 14 ods. 2 písm. a) 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 uznesení u 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 439/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

. konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2012 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného diía 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Rozpočtovým opatrením Č. l 112012 
schvaľuje 

zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 1112012 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár , CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 440/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11 .20 12 

Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta 
schvaľuje 

a) použitie Rezervného fondu vo výške 48.990 € na prefinancovanie investičnej akcie: 
spolufi nancovanie dotácie z Recyklačného fondu na vozidlo zabezpečujúce separovaný zber 

b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 12/2012 takto: 
Úprava v prijmovej časti rozpočtu - finančných operácii kód zdroja 46: 
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
45400 I Z rezervného fondu obce + 48.990,00 € 
Úprava vo výdavkovej časti kapitá lového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 6.1 FK 05.1.0. 714 Nákup vozidla na separovaný zber (spolufinancovanie) + 48.990,00 € 

Rozpočet 

na rok 2012 
Bežné príjmy 6273037 € 

Kapitálové prljmy 1204600 € 

Finančné operácie prijmové 2296 140 € 

Pr/j my spolu 9773777€ 

Rozpočet 

na rok 2012 
Bežné výdavky 6273036€ 

Kapitálové výdavky 3252 101 € 

Finančné operácie výdavkové 248640 € 

Výdavky spolu 9773777 € 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

I t. zmena 
rozpočtu na r. 2012 

6435270 € 

398740 € 

410031 € 

724404\ € 

11 . zmeno: 
rozpočtu na r. 2012 

6458861 € 

536540 € 

248640 € 

724404 1 € 

Návrh na 12. zmenu Rozpočet po 
rozpočtu na rok 2012 12.mene na r. 2012 

O€ 6435270 € 

O€ 398740 € 

+48990 € 459021 € 

+48990 € 7293031 € 

Návrh na 12. zmenu Rozpočet po 
rozpočtu na rok 20 12 12.zmene na r. 2012 

O€ 6458861 € 

+48990 € 585530 € 

O€ 248640 € 

+48990€ 7293031 € 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~c<~.,. .. ~ 



Uznesenie č.44112012 
z 20. zasadnutia rriestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 
prerokovalo 
a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 20 II 
b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Zlaté 

Moravce za rok 20 II 
berie na vedomie 
a) správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
b) dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2011 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~----



Uznesenie č. 442/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20. zasadnutí MZ konanom dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 
berie na vedomie 

a) východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013 

b) limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly 

c) limity výdavkov dotácií pre príspevkové organizácie mesta 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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Uznesenie č. 443/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák. č. 
523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák. Č. 523/2004 Z. 
z. v zneni neskorších predpisov 
schvaľuje 
zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt so zák. Č. 523/2004 Z. z. v zneni 
neskorších predpisov podľa predloženého návrhu 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie Č. 444/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.20 12 

Odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce 
odníma 
s účinnosťou od 01.01.2013 zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský 
podnik, so sídlom: Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta: 

Porad. Súpisné Parcelné Obstarávacia Zostavková 
číslo čislo číslo NÁZOV hodnota I€ I hodnota I € I 

Sládkovičova 45 - nebytový 
1. 460 1825/2 priestor 8092,68 0,00 
2. 3283 2606/4 Vin ičná 1- nebytový priestor 85585,74 46965,29 

3. 1307 2477 Bytový dom 1. mája 34,36,38 93159,63 0,00 
4. 978 2500 Bytový dom 1. mája 42,44 3416,98 0,00 
5. 976 2503 Bytový dom 1. mája 52,54,56 57165,50 0,00 
6. 2012 2601/23 Bytový dom Rovňanova 1,3,5 380 120,83 89068,36 
7. 2020 2601/9 Bytový dom Staničná 3,5,7 7371,74 1725,37 
8. 1166 2479 Bytový dom 1. mája 21 ,23,25,27 102010,22 0,00 
9. 1311 2533/1 Bytový dom 1. mája 47,49 54658,47 0,00 
10. 1688 2541/7 Bytový dom Kalinčiakova 6,8,10 44288,39 21 185,98 
11 . 1169 2505 Bytový dom 1. mája 29,31 ,33,35 4873,60 2324,67 
12. 1812 1100/111 Bytový dom Hviezdoslavova 34 6880,17 3114,08 
13. 1311 2533/2 Bytový dom 1. mája 51 1 332,77 0,00 
14. 1375 2535 Bytový dom 1, mája 58,60 2873,23 0,00 

Bytový dom Tekovská 
15. 3027 3460/71 49,51 ,53,55 1043497,70 530501 ,81 

spolu: 1 895327,65 694885,56 

a to z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v platnom znení, že je v záujme mesta využívať takýto majetok iným spôsobom. 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie č. 445/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Dodatok č. 3 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
návrh Dodatku Č. 3 k Zriad'ovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce podľa 
predložené materiálu 
schval'uje 
s účinnosťou od 01.01.2013 Dodatok Č. 3 k Zriad'ovacej listine príspevkovej organizácie SLUŽBYT 
Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 O I Zlaté Moravce, IČO: 18047343 
v predloženom znení uvedenom v prílohe Č. 3 k tomuto uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 













schvaľuje 

zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - spôsob 
prevodu 
• časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné plochy; 

celková výmera parcely je 1428 m2
) o výmere cca 10m2 

• časti pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 500111 (druh pozemku: orná pôda; celková 
výmera parcely je 235 m2

) o výmere cca 37m2 

a zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsob 
prevodu 
• časti pozemku parcely KN registra "C", číslo parcely 3164/2 (druh pozemku: orná pôda; 

celková výmera parcely je 4 529 m2
) o výmere cca 45 m2 

luvedené pozemky sa nachádzajú na Potočnej ulici! ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
~ Michal Fraj ka, bytom: Potočná 3400/15, 953 O 1 Zlaté Moravce, nar. 06.04.1978 
a manželka Mária Frajková, rod. Chrenková, bytom: Potočná 3400/ 15 , 95301 Zlaté Moravce, nar. 
05.05.1980 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5702/2 (druh pozemku: ostatné plochy; 

celková výmera parcely je 1428 m2
) o výmere cca 10m2 a časť pozemku parcely KN registra 

"E", číslo parcely 500111 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera parcely je 235 m2
) 

o výmere cca 37 m2 využíva rodina žiadatel'ov ako záhradu a dvor vyše 33 rokov 
~ časť pozemku parcely KN registra "C", číslo parcell 3164/2 (druh pozemku: orná pôda; celková 

výmera parcely je 4 529 m2
) o výmere cca 45 m je priľahlý k pozemkom v ich osobnom a je 

využívaný ako prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve, pričom odkúpením tohto pozemku by 
sa vyrovnala uličná čiara pozemkov na Potočnej ulici 

V Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Uznesenie č. 448/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.1 1.2012 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnutel'ného majetku mesta Zlaté Moravce (L V č. 
3453) - spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "e", č. parcely 887/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 25709 m') o výmere cca 549 m', 
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, 
pre 
~ Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911/28, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 

08.03.1975 (112) a 
~ Radoslav Tokár, rod. Tokár, bytom: Tajovského 1911/28, 953 01 Zlaté Moravce, nar. 

07.04.1974 (112) 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 08.11.2012 
pr e rokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (LV č . 3453) -
spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C" , č. parcely 887/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 25 709 m') o výmere cca 549 m', ktorý sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
~ Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911128, 953 Ol Zlaté Moravce, nar. 

08.03. 1975 (1 /2) a 
~ Radoslav Tokár, rod . Tokár, bytom: Tajovského 1911/28,953 Ol Zlaté Moravce, nar. 07.04.1974 

(1 /2) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v zneni neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok parcely KN 

registra "C" , č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 194 m'/ a 
stavbe /stavba so súpisným číslom 2099, druh stavby: iná budova postavenej na tejto parcele/ vo 
vlastníctve žiadateľov (L V č . 390 I) 

~ žiadatelia sa zaväzujú túto časť pozemku využiť ako dvor, ktorý si plánujú oplotiť /oplotenie -
zabezpečenie ochrany budovy - stavby, ktorá má byť predmetom rekonštrukcie/ 

schval'uje 
zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce (L V č . 3453) - spôsob prevodu časti 

pozemku parcely KN registra "e", č. parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 
celková výmera: 25 709 m') o výmere cca 549 m', ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Ul. Továrenskej v Zlatých Moravciach, pre 
~ Adriana Filová, rod. Tokárová, bytom: Tajovského 1911128, 953 Ol Zlaté Moravce, nar. 

08.03 .1975 (1 /2) a 
~ Radoslav Tokár, rod . Tokár, bytom: Tajovského 1911128, 953 Ol Zlaté Moravce, nar. 07.04.1974 

(112) 
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 zretel'a je: 
~ uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok parcely KN 

registra "C", č. parcely 887/20 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 194 m'/ a 



Uznesenie č. 449/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie prenaJmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -

prenaJmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce a sú dlhodobo 

využívané na poľnohospodárske účely: 
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4883/2, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 2 443 m' zapísaný na LV č. 5417 
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4827 (druh pozemku: orná pôda; 

celková výmera 2 985 m') o výmere l 463 m' /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté 
Moravce je 49/100/ zapísaný na LV č. 6875 

čast' pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4852 (druh pozemku: orná pôda; 
celková výmera 2 622 m') o výmere 26 m' /spoluvlastnícky podiel mesta Zlaté Moravce 
je 1/100/ zapísaný na LV č. 6899 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4683, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o výmere 10053 m' zapísaný na LV č. 5417 
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4684, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o výmere l 264 m' zapísaný na L V č. 5417 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4685, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 15817 m' zapísaný na LV č. 5417 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5302, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 3 434 m' zapísaný na LV č. 3453 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5303, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 6 883 m' zapísaný na LV č. 3453 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5304, druh pozemku: orná pôda 
O výmere 2 809 m' zapísaný na LV č. 3453 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5305, druh pozemku: orná pôda 
o výmere l 225 m' zapísaný na L V č. 6996 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5306, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 2 974 m' zapísaný na LV č. 6996 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5307, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 3 437 m' zapísaný na LV č. 6996 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5308, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 2 310 m' zapísaný na LV č. 3453 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 2 616 m' zapísaný na LV č. 3453 

časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5311/1 (druh pozemku: orná 
pôda; celková výmera 3 373 m') o výmere 2 530 m' /spoluvlastnícky podiel mesta 
Zlaté Moravce je 3/4/ zapísaný na LV č. 6998 

Spolu 59284 m' /evidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty: 
11317 m' /= 5,9284 ba, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 
a prenájmu nasledovnýcb pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na 
pol'nohospodárske účely: 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 111, drub pozemku trvalé trávne 
porasty (TIP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV č. 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TTP; 
o výmere 12288 m' zapísaný na LV č. 1361 



o výmere 3437 m' zapísaný na LV Č. 6996 
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5308, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 2 310m' zapísaný na LV Č. 3453 
pozemok parcely KN regístra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 2 616 m' zapísaný na LV Č. 3453 
časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 531111 (druh pozemku: orná 

pôda; celková výmera 3 373 m' ) o výmere 2 530 m' Ispoluvlastnícky podíel mesta 
Zlaté Moravce je 3/41 zapísaný na LV Č. 6998 

Spolu 59284 m' levidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty: II 317 
m' 1= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 
a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na 
pol'nohospodárske účely : 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely III , druh pozemku trvalé trávne 
porasty (TTP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV Č . 1361 

pozemok parcelu KN regístra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TTP; 
o výmere 12288 m' zapísaný na LV Č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 3 18 druh pozemku TTP; 
o výmere 585 m' zapísaný na LV Č. 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 321 , druh pozemku TTP; 
o výmere 84 m' zapísaný na LV Č. 1361 

pozemok parcelu KN regístra "E", číslo parcely 436, druh pozemku orná pôda 
o výmere 4592 m' zapísaný na LV Č. 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 437, druh pozemku orná pôda 
o výmere 5989 m' zapísaný na LV Č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 438, druh pozemku orná pôda 
o výmere I 071 O m' zapísaný na LV Č. 1361 

Spolu 40 293 m' levidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m' a trvalé trávne porasty: 19 002 
m'l = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 
Celkom za k. ú. Zlaté Moravce a k. ú. Hoňovce 99 577 m' = 9,9577 ha. 

pre AGROK, spol. s r.o. , v zastúpení konatel'mi spoločností Emilom Bodorom a Attílom Dobaíom, sídlo: 
Moravecká 32, 95 I 93 Topol'čianky, IČO: 35 698 357, Zápís v OR OS Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č .: 19712/N 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskoršich predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.10.2022 
za cenu 46,47 €Iha/rok 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je: 
Obchodná spoločnosť AGROK, spol. s r.o. využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske účely 
už od roku 2007 , obhospodarovala ich, 
dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímatel'ovi Inájomné bolo uhrádzané načas! 

s c hvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
prenájom nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce a sú dlhodobo využívané na 

pol'nohospodárske účely : 

pozemok parcely KN regístra "E", číslo parcely 4883/2, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 2 443 m' zapísaný na LV Č . 5417 

časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4827 (druh pozemku: orná pôda; 



celková výmera 2 985 m' ) o výmere I 463 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta Zlaté 
Moravce je 4911 001 zapísaný na LV č. 6875 

časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 4852 (druh pozemku: orná pôda; 
celková výmera 2 622 m' ) o výmere 26 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta Zlaté Moravce 
je I II 001 zapísaný na L V č. 6899 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4683, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o výmere l O 053 m' zapísaný na LV č . 5417 
pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4684, druh pozemku : trvalé trávne 
porasty o výmere I 264 m' zapísaný na LV č. 541 7 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 4685, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 15 817 m' zapísaný na LV č. 5417 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere 3 434 m' zapísaný na LV č . 3453 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere 6 883 m' zapísaný na LV č . 3453 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere 2 809 m' zapísaný na LV č. 3453 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere l 225 m' zapísaný na LV č. 6996 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere 2 974 m' zapísaný na LV č. 6996 
pozemok parcely KN registra "E", č íslo 

o výmere 3 437 m' zapísaný na LV č . 6996 
pozemok parcely KN registra "E", číslo 

o výmere 2 310m' zapísaný na LV č. 3453 

parcely 5302, 

parcely 5303, 

parcely 5304, 

parcely 5305, 

parcely 5306, 

parcely 5307, 

parcely 5308, 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

druh pozemku: orná pôda 

pozemok parcely KN registra "E", číslo parcely 5309, druh pozemku: orná pôda 
o výmere 2 616 m' zapísaný na LV č. 3453 

časť pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5311 11 (druh pozemku: orná 
pôda; celková výmera 3 373 m' ) o výmere 2530 m' Ispoluvlastnícky podiel mesta 
Zlaté Moravce je 3/41 zapísaný na LV č. 6998 

Spolu 59 284 m' levidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 47 967 m' a trvalé trávne porasty: II 317 
m' 1= 5,9284 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 
a prenájmu nasledovných pozemkov ktoré sa nachádzajú v k. ú. Hoňovce a sú dlhodobo využívané na 
pol'nohospodárske účely: 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely III , druh pozemku trvalé trávne 
porasty (TIP) o výmere 6045 m' zapísaný na LV č. 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 112 druh pozemku: TIP; 
o výmere 12288 m' zapísaný na LV č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 318 druh pozemku TIP; 
o výmere 585 m' zapísaný na LV č. 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 321, druh pozemku TIP; 
o výmere 84 m' zapísaný na LV č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 436, druh pozemku orná pôda 
o výmere 4592 m' zapísaný na LV č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 437, druh pozemku orná pôda 
o výmere 5989 m' zapísaný na LV č . 1361 

pozemok parcelu KN registra "E", číslo parcely 438, druh pozemku orná pôda 
o výmere I 071 O m' zapísaný na LV č. 1361 



Spolu 40 293 m' /evidované podl'a pozemkovej knihy ako orná pôda: 21 291 m' a trvalé trávne porasty: 19002 
m'l = 4,0293 ha, ktoré užíva nájomca ako ornú pôdu 

Celkom za k. Ú. Zlaté Moravce a k. Ú. Hoňovce 99 577 m2 = 9,9577 ha. 

pre AGROK, spol. s r.o., v zastúpení konatel'mi spoločnosti Emilom Bodorom a Attilom Dobaiom, sídlo: 
Moravecká 32, 95 I 93 Topol'čianky, IČO: 35 698 357, Zápis v OR OS Nitra, Oddiel : Sro, Vložka č.: 19712/N 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu určitú od 01.01.20 \3 do 31.10.2022 
za cenu 46,47 €Iha/rok 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je: 
Obchodná spoločnosť AGROK, spol. s r.o. využívala uvedené pozemky na poľnohospodárske účely 
už od roku 2007, obhospodarovala ich, 
dodržiavala finančnú disciplínu voči prenajímatel'ovi Inájomné bolo uhrádzané načas! 

ukladá 

vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podl'a schval'ovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11 .2012 

~~';:~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie Č. 450/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (lokalita Nábrežie 
za Majerom) pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.S. 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnutel'nosti vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemok registra "C", Č. parcely 2458/54, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného ZSE 
Distribúcia, a.s. , ktorej predmetom je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim oprávneným 
zmluvu o zradení vecných brerníen, spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka 
zaťaženej nehnutel'nosti strpieť na časti zaťaženej nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne: 

a) zriadeníe a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) užívaníe, prevádzkovaníe, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek 
iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojrní a mechanizmami budúcim oprávneným a ním povereným i osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane činnosti uvedených v bode a) ab); 

schva/'uje 
a) návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými strananli Mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena, a budúcim oprávneným: ZSE Distribúcia, 
a.s. , sídlo: Čulenova č. 6, 81647 Bratislava, IČO: 36 361518, predmetom ktorej je záväzok budúceho 
povinného uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných brerníen, spočívajúcich v 
povinnosti budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnutel'nosti strpieť na časti zaťaženej 

nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernízácie a akékol'vek 
iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojrní a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vrátane činnosti uvedených v bode a) ab); 

b) zriadeníe vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 
ukladá 
vedúcej oddelení a správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena podl'a schval'ovacej časti tohto uznesenia 
splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
podl'a schvaľovacej časti tohto uznesení a 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~-/-téé~<'-C ../ 



Uznesenie č. 451/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce v zmysle Čl. IO ods. 7 a Čl. 15 ods. 1. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od II.07.2011 v znení jeho 
dodatku Č. I účinného od 02.12.20lI - návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce: 
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra 
"C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná 
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. 
Zlaté Moravce v LV č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na 
Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach Ipozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/2 
o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa 
katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v LV 
č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej 
ulici v Zlatých Moravciach! 
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m' (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres 
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 Ipozemok sa nachádza 
pred budovou, vedľa budovy a za budovou bývalého skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej 
ulici v Zlatých Moravciaehl 
a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 
prerokovalo 
Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce v zmysle Čl. IO ods. 7 a Čl. 15 ods. I. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/20 II 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku č . 
l účinného od 02.12.20 II - návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce: 
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra "C", č. 
parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná v KN 
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v 
LV Č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici 

v Zlatých Moravciach 1 
pozemok parcely KN registra "G', Č. parcely 1825/2 o výmere 365 m' (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, 
obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v L V Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach! + pozemok parcely KN registra 
"G', č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m' (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v 
KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté 
Moravce v LV Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pred budovou, vedľa budovy a za budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach! 



a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
schvaľuje 

spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce v zmysle Čl. 10 ods. 
7 a Čl. 15 ods. 1. písm. i) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho dodatku Č . 1 účinného od 02.12.2011 -
návrh na schválenie prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce : 
stavba súpisné číslo Č. 460 (rodinný dom) nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra "C ', Č. 
parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaná v KN 
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v 
LV Č. 3453 1 budova - bývalý sklad ovocia a zeleniny, ktorá sa nachádza na Sládkovičovej ulici 
v Zlatých Moravciach 1 
pozemok parcely K.N registra "C", č. parcely 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) zapísaný v K.N SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, 
obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce v L V Č. 3453 Ipozemok sa nachádza pod budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých MoravciachI + pozemok parcely KN registra 
"C ', Č. parcely 1825/1 o výmere I 334 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísaný v 
KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté 
Moravce v LV Č . 3453 Ipozemok sa nachádza pred budovou, vedl'a budovy a za budovou bývalého 
skladu ovocia a zeleniny na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciachla schválenie spôsobu prevodu 
uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 9a ods. I písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na 
uvedený nehnuteľný majetok vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ 



Uznesenie Č. 452/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/-
budova súp. č. 1873 ladministratívna budova a sociálne zariadeniel na pozemku parcely KN 
registra "C" , č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3282 /dielnel na pozemku 
parcely KN registra "C", č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 Ivypal'ovacía 
pecI na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. č. 
3284 /kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/5 + 
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 
2606/6 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C", 
č. parcely 2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 
2606/5, 2606/6, 260617, 2606/8, 2606/9, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/14, 2606/15 
zapísané v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté 
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, LV č. 3453 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11 .2012 

prerokovalo 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS, Ul. Viničná, Zlaté Moravce/ 
budova súp. Č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na pozemku parcely KN registra 
"C" , Č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č . 3282 /dielne/ na pozemku parcely KN 
registra "C", č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. č. 3283 /vypaľovacia peci na 
pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3284 
/kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/5 + uvedený 
pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 2606/6 + 
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C", Č . parcely 
2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné Č. 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 
260617,2606/8,2606/9, 2606/ 10, 2606/11 , 2606/12, 2606/ 13, 2606/14, 2606/15 zapísané v KN SR, 
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce, L V Č. 
3453 a schválenie zámeru prevodu uvedeného nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce spôsobom: 
podľa § 9a ods. I písm. a) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
základe obchodnej verejnej súťaže a 

schvaľuje 

nakladanie s nehnutel'ným majetkom vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce /OBJEKT AUTOSERVIS, 
Ul. Viničná, Zlaté Moravce/ 
budova súp. Č. 1873 /administratívna budova a sociálne zariadenie/ na pozemku parcely KN registra 
"C" , Č. parcely 2606/2 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3282 /dielne/ na pozemku parcely KN 
registra "C", Č. parcely 2606/3 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3283 /vypaľovacia peci na 
pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/4 + uvedený pozemok, budova súp. Č. 3284 
/kotolňa združených prevádzok! na pozemku parcely KN registra "C", č . parcely 2606/5 + uvedený 
pozemok, budova súp. Č. 3285 /sklad/ na pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 2606/6 + 
uvedený pozemok, budova súp. Č. 3286 /sklady/ na pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 
2606/8 + uvedený pozemok a pozemky parcelné Č . 2606/ 1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 



2606/7, 2606/8, 2606/9, 2606/10,2606/11,2606/12, 2606/ 13, 2606/ 14, 2606/ 15 zapísané v KN SR, 
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté Moravce, L V č. 
3453 - zámeru prevodu uvedeného nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce spôsobom: 
podľa § 9a ods. I písm. a) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
základe obchodnej verejnej súťaže . 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ .. C"e: .:> 



Uznesenie Č. 453/2012 
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 8.11.2012 

Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebitel'ným majetkom 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 8.11.2012 
prerokovalo 
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom 
berie na vedomie 
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom - osobné motorové vozidlo ŠKODA 
FAVORIT 136 L 

V Zlatých Moravciach dňa 8.11.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 




