
Uznesenie č. 439/2010 
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15. marca 2010 

Určenie zapisovateľky. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Viera Vaňová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ 
konanom dňa 15.03.2010. 

V Zlatých Moravciach, dňa 15.03.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta mestského úradu 
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Uznesenie č. 440/2010 
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15. marca 2010 

Určenie overovateľov zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice a 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jána Solčianskeho a p. poslanca PaedDr. Pavla 
Petroviča z 46. mimoriadneho zasadnutia MZ konaného dňa 15.03.2010 

V Zlatých Moravciach, diía 15.03.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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prednosta mestského úradu 
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Uznesenie č. 441/2010 
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15. marca 2010 

Voľba návrhovej komisie. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
prerokovalo 
voľbu návrhovej komisie a 
vo fí 
predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisa Uhrinovú 
členov návrhovej komisie: p. poslanca MVDr. Petra Dvonča a p. poslankyňu Julianu Hlásnu 

V Zlatých Moravciach, dňa 15.03.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta mestského úradu 
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Uznesenie č. 442/2010 
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15. marca 2010 

Prijatie úveru na zachovanie chodu Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. 
v Zlatých Moravciach 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.3.2010 

prerokovalo 

návrh: 
a) na prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na l rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) splnomocnenie primátorky mesta Ing. Serafíny Ostrihoňovej na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
c) zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých 
Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) uvedený úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 

aj sch vaľ uj e 
a) prijatie úveru pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 1 330 000,- eur od spoločnosti Dexia 
Banka Slovensko a.s. na účel reštrukturalizácie majetku mesta, modernizácie a rekonštrukcie 
mestského majetku, so splatnosťou úveru maximálne 20 rokov, EURIBOR 1 Mesačný, 
s odkladom splácania na l rok (25.05.2011) bez ručenia. 
b) s pln o moc ň uje primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú na podpísanie úverovej 
zmluvy obsahujúcej podmienky uvedené v bode a) a príslušnej zmluvnej dokumentácie 
týkajúcej sa prijatia tohto úveru a zachovania chodu Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. v Zlatých Moravciach 
c) sch vaľ uje zaviazanie budúceho investora Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca 
DrSc. v Zlatých Moravciach na prevzatie prijatého úveru 
d) sch vaľ uje uveden)' úver zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Za správnosť: Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta mestského úradu 
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Uznesenie Č. 443/2010 
z 46. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15. marca 2010 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na 46. mimoriadnom zasadnutí MZ konanom 
dňa 15.03.2010 
prerokovalo 
úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup 
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a 
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010 
ukladá 
úlohu Mestskému úradu pripraviť návrh podmienok výberového konania pre vstup 
strategického investora do Mestskej nemocnie prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach a 
predloženie do Mestského zastupiteľstva do 15.04.2010. 

V Zlatých Moravciach, dňa 15.03.2010 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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