
Uznesenie č. 431/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 25.02.2010. 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,--
( 7// I /,f Of?, 

Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta mestského úradu 

M fo '. c: r I' /C.7/~ . . --., a'vrla, "pracova .... ., ........ , ... ~. 

Z . ť ~ ~ /.-1'. --r I _a spravnos : .. " ....... ~ ... "'".,, ...... / ~ v f.>-

c:> i)7 '70 '(;) . 
Dňa: .... ';':.: ... : .. ~: ... :: .... '.:. ........... .. 



Uznesenie č. 43212010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice a 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
z 45. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 25.02.2010 

V Zlat)"ch Moravciach, dňa 25.02.2010 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

/""'""' 

IYl")/,c I V~ "'Il/ 
Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 

/ 

prednosta mestského úradu 

:vlateriál spracoval: .. ~ 
~ /7/

Za správnosť: "~"'::?:"'~"'/'''~ 
:6~ 2, ~ú~ /Č'-) 

Dňa: ....................................... .. 

I 



Uznesenie Č. 433/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 20 l O 

Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
voľbu návrhovej komisie a 
vo fí 
predsedu návrhovej komisie: poslanca Ivana Malého 
členov návrhovej komisie: poslanca Ing. Jána Solčianskeho a poslankyňu Julianu Hlásnu 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

..,.,-- . 
() .' .' ,/t(": /1'11 

Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta mestského úradu 

.d-: 
Matenai spracoval: .~.':: .... f: .. ~ 

.. ~/ rf _ . ť. ~d/.?~ ."vrt Za spravnos ............................ ~. 

. 2~- ~., ze·IC Dna: .......... : .............................. .. 



Uznesenie Č. 434/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1I2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.1/2010 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 
s ch vaľ uj e 
VZN Mesta Zlaté Moravce Č. 1/2010 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 Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Za správnosť: Ing. Miroslav Š10sár 
prednosta mestského úradu 

.viateriál spracoval: /..~ 
Z . ť ~/'/"~ _Cl spravnos : .......................... i'" ,.' I_V' 

Dňa: ..... ?~~· .. ? ... ~~:.~;:,f:: .......... u 



Uznesenie Č. 435/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Novelizácia VZN č.1I2008 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2008 o výške príspevku zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.04.2010. 
s ch v a ľuj e 
novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce Č. 1/2008 o výške príspevku zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté 
Moravce s účinnosťou od 01.04.2010. 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 / 

/~~~ .. ~ .. ~ .. ~ 

( 
\~~. \ /~ -L .• -1-. L // , ' ~ l l:) -f-u-/L '. (~h Ing, Serafína Ostrihoňová 

\ ~<' ~ ~ primátorka mesta 
',~1 '" ~ . Álc;i 

:,lí'q MOh!,~ / 

\/ ([)fc-;; 
Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta mestského úradu 

Materiál spracoval: ~ 
.. t' ~/J,v1 Za spravnos : ................ "" ..... :/" l ~ (/ 

Dňa: ,2.E,?"J!.(::~~e ......... ". 



Uznesenie Č. 436/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce č.2/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
Návrh na schválenie VZN Mesta Zlaté Moravce Č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 
mesto 
s ch vaľ uj e 
VZN Mesta Zlaté Moravce Č. 212010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 

, 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

\J(O/~/, 
Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta mestského úradu 

Materiál spracoval: .~~ 

Z . ť/~/f/" r' a spravnos : ................ ;-::;;;;; •••• /" ,,{'V! 
/ 

D v • ~~ Z ~ L"?O"'t'~O na .......... : ............................... .. 



Uznesenie Č. 437/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Doplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupitel'stva pri MsÚ v Zlatých Moravciach 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!10c, 
zo dňa 04. 06. 2001 - bod 1V.!1 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!10e 
zo dňa 26. 11. 2002 - bod IV.!1 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!10 f 
zo dňa 04. 06. 2001 - bod 1V.!1 

Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach schválilo: 
II na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.!lOc - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1074/10 výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitriallskej ul. Č. 

5,7,9,11 (súp. Č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podl'a priloženého zoznamu, 
2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.!l - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/4 o vi mere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. Č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podl'a priloženého zoznamu, 
3/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.! l Oe - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej Č. 
2,4,6,8 (súp. Č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu, 
4/ na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. II. 2002 v bode IV.!I - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M Benku ul. 
Č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. Č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podl'a priloženého 
zoznamu, 
5/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.!l Of - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy aparcela KN Č. 2601/19 o v.Í'mere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. Č. 70,72,74,76 (súp. Č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podl'a priloženého zoznamu. 
6/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.!I - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN Č. 2601/8 ovimere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa 
16. 06. 2009 nasledovne: 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2

, 

pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11, Č. súp. 1868, pre 

Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú, nar ..... , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska Č. 5, 
byt Č. 6 na 3. podlaží s pivnicou Č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608, 

čo predstavuje výmeru 10, II m2, za kúpnu cenu 1,0 l € 



odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre 

Alojziu Belicovú, rod. Belicovú, nar. , bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 
byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118, 

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 E 

Martu Kunkelovú, rod. Pet'kovú, nar._a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar._ 
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12, 

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 rn2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar._a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú, 
nar. • 7 .' obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 E 

Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar._ 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 E 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003 pre 

Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar. E 2 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 

byt č. 8 na 4. po<jlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 E 

Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 
rod. Tonkovičová, nar. 

obaja bytom Zlaté Moravce, č. 6 
byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 

čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 E 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601120 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2

, 

pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre 

MiJroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 
nar. _ obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. l , 

byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624, 
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar.. 1, bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, nar. __ , bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej 

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. l~stníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu l, l O E 

Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. __ a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová, 
nar. _ obaja ~ Moravce, Ul. M. Benku č. ll, 

byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 



Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 7 .bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301/29, 
byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601112 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN Č. 2601119 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 

pod bytovým domom na Ul. 1. mája Č. 70 - 76, Č. súp. 2031, pre 

Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. _ a manž. Ľubicu ŠVOlíkovú, rod. Kudlatá, 
nar._ obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 70 

byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 E 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar._ 
bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. __ 
bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 76, 

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 E 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN Č. 260117 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a 
parcely KN Č. 260118 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej' Č. 4 - 10, Č. súp. 2019, pre 

Petra Drgoňu, ro]. Drgoňa, nar. ___ a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 
nar. obaja~ Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 ~2, za kúpnu cenu 1,39 € 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. __ a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. , obaj~té Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

s ch vaľ uj e 

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

doplnenie uznesenia Mestského zastupitel'stva pri MsÚ v Zlatých Moravciach 
zo dňa 26. 06. 2002 - bod IV.!10c, 
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV.!1 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!10e 
zo dňa 26.11.2002 - bod IV.!1 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!10 f 
zo dňa 04. 06. 2001- bod IV.!1 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo: 
11 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV./lOc - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1074/10 výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. Č. 

5,7,9,11 (súp. Č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu, 
2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.!1 - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/4 o výmere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 



domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 
31 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.lIOe - odpredaj pozemku -
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu, 
41 na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. II. 2002 v bode IV.l1 - odpredaj pozemku -
parcela KN č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. 
č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podl'a priloženého 
zoznamu, 
51 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.ll Of - odpredaj pozemku -
parcela KN č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN č. 2601/19 o výmere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. č. 70,72,74,76 (súp. č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 
61 na svojom 20. zasadnutí kona/10m dňa 04. 06. 2001 v bode IV.l1 - odpredaj pozemku -
parcela KN č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN č. 2601/8 o výmere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. č. 4,6,8,10 (súp. č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa 
16. 06. 2009 nasledovne: 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 m2

, 

pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - ll, č. súp. 1868, pre 

Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú, nar. , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 
byt Č. 6 na 3. podltiží s pivnicou Č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608, 

čo predstavuje výmeru 10, II m2, za kúpnu cenu 1,0 l € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre 

Alojziu Belicovú, rod. Belicovú, nar._, bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová Č. 12 
byt Č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118, 

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 

Martu Kunkelovú, rod. Pet'kovú, nar. _ a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar 
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová Č. 12, 

byt Č. 9 na 5. podlaží s pivnicou Č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Ing. Vladimíra Holečk~ku, nar._ a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú, 
nar. __ , obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová Č. 18 

byt Č. 7 na 4. podlaží s pivnicou Č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar._, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová Č. 22, 

byt Č. 4 na 2. podlaží s pivnicou Č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003 pre 



Máriu Solčiansku , rod. Tokárovú, nar._ 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 4, 

byt č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 23, v spoluvlastníckom podiele 6137/442381, 
čo predstavuje výmeru 10,97 m2, za kúpnu cenu 1,09 € 

Miroslav Matejov, rod. Matejov, nar. 
rod. Tonkovičová, nar. 

obaja bytom Zlaté Moravce, č. 6 
byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 42, v spoluvlastníckom podiele 7784/442381, 

čo predstavuje výmeru 13,91 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601120 v kultúre zastavaná plocha o výmere 1584 m2

, 

pod bytovým domom na Ul. M. Benku č. or. 1 - 15, č. súp. 2037, pre 

Miroslava Mravíka, rod. Mravíka, nar. _ a manž. Máriu Mravíkovú, rod. Bónovú, 
nar._ obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č.l, 

byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/884624, 
čo predstavuje výmeru 14,06 m2, za kúpnu cenu 1,40 E 

Jaroslav Sekretár, rod. Sekretár, nar Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. 13 
a manž. Veronika Sekretárová, rod. Korená, n bytom Zlaté Moravce, Ul. Šoltésovej 

č. 968/8, byt č. 13 na 7. podlaží s pivnicou č. l ckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu 1,10 € 

Františka Tolloka, rod. Tolloka, nar. _a manž. Erika Tolloková, rod. Kurkinová, 
nar. ~ obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. M. Benku č. ll, 

byt č. 13 na ~pivnicou č. 94, v spoluvlastníckom podiele 6137/884624, 
čo predstavuje výmeru 10,98 m2, za kúpnu cenu l, I ° € 

Antona Kullu, rod. Kulla: nar._ bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská č. 1301129, 
byt č. 2 na l. podlaží s pivnicou č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601112 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 

pod bytovým domom na Ul. 1. mája č. 70 - 76, č. súp. 2031, pre 

Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar._ a manž. Ľubicu ŠVOlíkovú, rod. Kudlatá, 
nar. _ obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 70 

byt č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar._ 
bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 74, 

byt č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar._, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 76, 

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a 
parcely KN č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej č. 4 -10, č. súp. 2019, pre 



Antona Kullu, rod. Kulla, nar. 13.09.1964, bytom Zlaté Moravce, Ul. Továrenská Č. 1301/29, 
byt Č. 2 na l. podlaží s pivnicou Č. 123, v spoluvlastníckom podiele 4835/884624, 

čo predstavuje výmeru 8,65 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 2601/12 v kultúre zastavaná plocha o výmere 471m2 a parcely KN č. 2601/19 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 472 m2 

pod bytovým domom na Ul. 1. mája Č. 70 - 76, Č. súp. 2031, pre 

Ing. Jána Švolíka, rod. Švolíka, nar. 02. 05. 1962 a manž. Ľubicu Švolíkovú, rod. Kudlatá, 
nar. 03. 09. 1963, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája Č. 70 

byt Č. 14 na 7. podlaží s pivnicou č. 5, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

Elenu Halandovú, rod. Martinovičovú, nar. 20. 10. 1964, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 74, 

byt Č. 6 na 3. podlaží s pivnicou č. 39, v spoluvlastníckom podiele 9415/549940, 
čo predstavuje výmeru 16,14 m2, za kúpnu cenu 1,61 € 

Katarínu Šurdovú, rod. Juríkovú, nar. 19.01. 1979, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. l. mája Č. 76, 

byt. č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 59, v spoluvlastníckom podiele 7857/549940, 
čo predstavuje výmeru 13,47 m2, za kúpnu cenu 1,34 € 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN Č. 2601/7 v kultúre zastavaná plocha o výmere 392 m2 a 
parcely KN Č. 2601/8 v kultúre zastavané plochy o výmere 392 m2, 
pod bytovým domom na Ul. Rovňanovej Č. 4 -10, Č. súp. 2019, pre 

Petra Drgoňu, roq. Drgoňa, nar. 20. 07. 1972 a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 
nar. 14. ll. 1975, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova Č. 10, 

byt Č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. 21. 10. 1966 a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. 16.05. 1970, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

s ch vaľ uj e 

byt Č. 8 na 4. podlaží s pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

doplnenie uznesenia Mestského zastupitel'stva pri MsÚ v Zlatých Moravciach 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!lOc, 
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV.!l 
zo dňa 26.06.2002 - bod IV.!lOe 
zo dňa 26. 11. 2002 - bod IV.!l 
zo dňa 26. 06. 2002 - bod IV.!lO f 
zo dňa 04. 06. 2001 - bod IV.!l 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo: 
1/ na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.!10c - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1074/10 výmere 851 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na Nitrianskej ul. Č. 

5,7,9,11 (súp. Č. 1868) pre nájomníkov družstevných bytov podl'a priloženého zoznamu, 
2/ na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.!1 - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 1152/3 o výmere 396 m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/4 o výmere 394 
m2 v kultúre zast. plocha, parcela KN Č. 1152/5 o výmere 594 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým 
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domom na Ul. Brezovej č. 10,12,14,16,18,20,22 (súp. č. 2004) pre nájomníkov družstevných bytov 
podľa priloženého zoznamu, 
31 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode N.!IOe - odpredaj pozemku -
parcela KN č. 1152/6 o výmere 791 m2 v kultúre zast. plocha pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 
2,4,6,8 (súp. Č. 2003) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu, 
41 na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2002 v bode IV.!1 - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/20 o výmere 1584 m2 v kult. zast. plocha pod bytovým domom na M. Benku ul. 
Č. 1,3,5,7,9,11,13,15 (súp. Č. 2037) pre nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého 
zoznamu, 
51 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2002 v bode IV.!lOf - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/12 o výmere 471 m2 v kult. zast. plochy a parcela KN Č. 2601/19 o výmere 472 
m2 v kult. zast. plochy pod bytovým domom na 1. mája ul. Č. 70,72,74,76 (súp. Č. 2031) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 
61 na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 04. 06. 2001 v bode IV.!l - odpredaj pozemku -
parcela KN Č. 2601/7 o výmere 392 m2 v kultúre zast. plochy a parcela KN Č. 2601/8 o výmere 392 
m2 v kultúre zast. plochy pod bytovým domom na Rovňanovej ul. Č. 4,6,8,10 (súp. Č. 2019) pre 
nájomníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu. 

Z dôvodu, že v pôvodných zoznamoch, ktoré boli priložené k žiadostiam o odpredaj 
pozemkov pod družstevnými bytmi došlo k zmene vlastníkov družstevných bytov, navrhujeme doplniť 
pôvodné uznesenia o nových vlastníkov družstevných bytov podľa priloženého zoznamu zo dňa 
16.06.2009 nasledovne: 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1074/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 851 mZ, 

pod bytovým domom na Ul. Nitrianska č. or. 5 - 11, č. súp. 1868, pre 

Janu Sládečkovú, rod. Gracovskú, nar. 07. 12. 1960 , bytom Zlaté Moravce, Ul. Nitrianska č. 5, 
byt č. 6 na 3. podmží s pivnicou č. 3, v spoluvlastníckom podiele 6272/527608, 

čo predstavuje výmeru 10,11 m2, za kúpnu cenu 1,01 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/3 v kultúre zastavaná plocha o výmere 396 m2, parcela KN č. 1152/4 v kultúre 

zastavaná plocha o výmere 394 m2, parcela KN č. 1152/5 v kultúre zastavaná plocha o výmere 594 m2 
pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 10 -22, č. súp. 2004 pre 

Alojziu Belicovú, rod. Belicovú, nar. 28. 05. 1958, bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12 
byt č. 2 na 1. podlaží s pivnicou č. 14, v spoluvlastníckom podiele 4835/774118, 

čo predstavuje výmeru 8,64 m2, za kúpnu cenu 0,86 € 

Martu Kunkelovú, rod. Peťkovú, nar. 06. 01. 1954 a Františka Kunkela, rod. Kunkela, nar. 30. 05. 1952, 
obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 12, 

byt č. 9 na 5. podlaží s pivnicou č. 20, v spoluvlastníckom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Ing. Vladimíra Holečku, rod. Holečku, nar. 01. 02. 1948 a manž. Helenu Holečkovú, rod. Belicovú, 
nar. 22. 03.1947, obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 18 

byt č. 7 na 4. podlaží s pivnicou č. 77, v spoluvlastníkom podiele 7857/774118, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

Ľubicu Konečnú, rod. Strečanská, nar. 23. 09. 1963, 
bytom Zlaté Moravce, Ul. Brezová č. 22, 

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 103, v spoluvlastníckom podiele 7857/7741 18, 
čo predstavuje výmeru 14,04 m2, za kúpnu cenu 1,40 € 

odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce, 
parcely KN č. 1152/6 v kultúre zastavaná plocha o výmere 791 m2, 

pod bytovým domom na Ul. Brezovej č. 2 - 8, č. súp. 2003 pre 
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Petra Drgoňu, rod. Drgoňa, nar._a manž. Eriku Drgoňovú, rod. Levickú, 
nar. ~obaja bytom Zlaté Moravce, Ul. Rovňanova č. 10, 

byt č. 4 na 2. podlaží s pivnicou č. 29, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2 , za kúpnu cenu 1,39 € 

Ivana Truchlíka, rod. Truchlík, nar. __ a manž. Katarínu Truchlíkovú, rod. Beňovú, 
nar. -.-, obaj~é Moravce, Ul. Rovňanova č. 8, 

byt č. 8 na ~pivnicou č. 41, v spoluvlastníckom podiele 7857/442384, 
čo predstavuje výmeru 13,92 m2, za kúpnu cenu 1,39 € 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 

~ 

\tlJ{Iq/( 

Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta mestského úradu 

I 
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Uznesenie Č. 438/2010 
z 45. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. februára 2010 

Návrh na riešenie problémov zadÍženia mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 45. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.02.2010 
prerokovalo 
žiadosť mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na 
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu 
Homiakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými 
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii 
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu 
v termíne najneskôr do 15.03.2010 
s ch vaľ uj e 
žiadosť mestskej nemocnice v zastúpení poverenej riaditeľky MUDr. Niny Horniakovej na 
odvrátenie možných exekúcií z dôvodu finančných dlhov nemocnice a poveruje MUDr. Ninu 
Homiakovú pripraviť návrh záchranného plánu a vyrokovať s minimálne 5 finančnými 
inštitúciami najvýhodnejší úver. Návrh záchranného plánu a ponuky finančných inštitúcii 
predložiť na rokovanie finančnej komisie, Mestskej rady a Mestskému zastupiteľstvu 
v termíne najneskôr do 15.03.2010 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.02.2010 ----

(>:Y~. @. 0~ .. "I:i MGl"\l>.1'L" 
"'~ 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

-
Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta mestského úradu 

Mt ··j I~ a ena spracova: ..............•. ; ••• 
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