
Uznesenie č. 774/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 35. zasadnutí MZ konaného 
dňa 25.06.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 775/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka ap. poslanca Ľudovíta Chládeka 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 ~E.STo 

\;jjJ 
(~) 
'ť.j Jng. Peter Lednár, CSc. 

'("'i 0) , ~e;Y primátor mesta 
l'f! MO~~ . ~~/ /,ťĽ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 776/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35 . zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca Jozefa Tonkoviča ap. poslankyňu Eriku Babockú 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

\ ~~~ 
/ )~:dnár, CSc. 

~( ,.;:;, ,«; pnmator mesta'L:; 
"'I?'. G; ~v/ ...,, _,.,,.-

"f! MO?.I"- ,,, ~ )Ä~ 
~-

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 777/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 35. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 35. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 10 - Informácia o jednostrannom započítaní 
vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, 
Zlaté Moravce 
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 11 - Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR 
mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2014 pre Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, 
a prevzatie kľúčov od budovy 
- Návrh poslanca Chládeka na zaradenie bodu vystúpenia občanov ako bod č. 1 O 

V Zlatých Moravciach, dňa 25 .06.2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 778/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. 
Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce 
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 
berie na vedomie 
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce 
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa§ 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa§ 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 778/2014 zo dňa 25.06.2014 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 778/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.6.2014 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto 
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo predmetným uznesením na vedomie informáciu 
o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté Moravce 
a neziskovou organizáciou Stella DSS, ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580 
Občianskeho zákonníka vo výške 16.596,95 eur. 

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatný je právny 
úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči 
dobrým mravom. 

Nezisková organizácia Stella DSS písomne oznámila Mestu Zlaté Moravce, že si 
započítava pohľadávku, ktorú má voči mestu vo výške 60.000,- eur z titulu náhrady škody. 
A však táto pohľadávka nie je nijako zdokladovaná, nie je preukázaná, nie je platná ani 
splatná. Ide o ničím nepodložené číslo. Taktiež Stella DSS nepreukázala žiadny vznik škody 
na svojom majetku. Mám za to, že Stella DSS nemá voči Mestu Zlaté Moravce žiadnu 
pohľadávku. Keďže predmetom započítania musí byť iba pohľadávka spôsobilá na 
započítanie, a neexistujúca pohľadávka predmetom započítania byť nemôže, potom celé 
započítanie pohľadávok je v rozpore so zákonom a teda k nemu ani nedošlo. 

Uznesenie zastupiteľstva o tom, že berie na vedomie informáciu o jednostrannom 
započítaní pohľadávok, vytvára dojem ajednoznačne uvádza do omylu, že toto započítanie 
existuje, že jeho existenciu berie zastupiteľstvo na vedomie a že je v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Napriek opakovanému upozorneniu právnika na rokovaní mestského 
zastupiteľstva o neplatnosti a nezákonnosti takéhoto započítania, bola informácia o takomto 
započítaní zo bratá poslancami na vedomie. 

Navyše takýmto započítaním by Mesto prišlo o pohľadávku vo výške 16.596,95 eur, 
ktorú má voči DSS Stella pre nezaplatené nájomné, čo považujem pre mesto za zjavne 
nevýhodné. 

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

~" .... ~ ~~::. ~~""'r""'a· ·,_ 

V Zlatých Moravciach dňa 3. 7 12014 ~ 

'( ® 0 

@~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

TeL: +421 37 69 239 01 
Fax: +4213769 239 45 
E-mail: sekretariat!Wzl atemoravce.eu 
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12 MOP.1" Primátor mesta 

Bankové spojenie: IČO: 00308676 
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001 DIČ:2021058787 
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 



Uznesenie č. 779/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22, Zl. Moravce 
schvaľuje 

zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella DSS n.o. ul. 
Bernolákova 22, Zl. Moravce 
ukladá 
Mestu Zlaté Moravce protokolárne odovzdať budovu na ul. Bernolákovej 22, Zlaté Moravce 
spoločnosti Stella DSS n.o. do 01.07.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Mesto Zlaté Moravce 

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

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. využíva právo podľa§ 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 779/2014 zo dňa 25.06.2014 
v zákonom stanovenej lehote, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 779/2014 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.6.2014 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je pre Mesto 
Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo predmetným uznesením zníženie nájomného na 1,
EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre neziskovú organizáciu Stella DSS, ul. 
Bernolákova 22, Zlaté Moravce a uložilo Mestu protokolárne odovzdať budovu na ul. 
Bernolákova 22 tejto organizácii. 

Podľa§ 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
obce sú povinné svoj majetok zveľaďovat; chrániť a zhodnocovat'. So svojím majetkom má 
obec nakladať hospodárne, účelne a efektívne. 

Pri prenechávaní majetku mesta do užívania sa symbolické nájomné je zaužívané a aj 
zo zásad Hospodárenia s majetkom mesta je možné vyvodiť, že symbolické nájomné je 
schvaľované tým subjektom, ktorých činnosť má pre mesto Zlaté Moravce a jeho obyvateľov 
mimoriadny význam. 

Avšak nezisková organizácia Stella DSS doposiaľ nevyvíja žiadnu verejnoprospešnú 
činnosť. Predmetnú budovu bývalého MsNV na Bernolákovej ulici 22 má organizácia 
v nájme od 01.01.2010 a do dnešného dňa tento subjekt nezískal ani financie potrebné najej 
prerobenie pre účely poskytovania sociálnych služieb. Je reálna obava, že tieto financie ani 
nikdy nezíska. Navyše do dnešného dňa táto organizácia neuhradila mestu ani zmluvne 
dohodnuté nájomné vo výške 16.596,95 eur. 

Schválenie symbolického nájomného pre subjekt, ktorý má voči mestu záväzky po 
lehote splatnosti a ktorý nemá reálne šance na poskytovanie verejnoprospešných služieb, 
považujem za nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a za mimoriadne neefektívne. 
V tomto sa stotožňujem aj so stanoviskom komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestového ruchu a regionálneho rozvoja, ktorá navrhovala nájomné vo 
výške 1,- euro mesačne schváliť iba za podmienky uhradenia dlhu na nájomnom zo výške 
16.596,95 eur a to len počas obdobia rekonštrukcie predmetnej budovy za podmienky ak DSS 
Stella získa financie najej rekonštrukciu z eurofondov. 

Preto mám za to, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom a 
je pre mesto zjavne nevýhodné. 

Vzhľadom na uvedené, keďže existu'ú zákonné dôvody, som sa rozhodol tak, že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavuje .· . ~ E. ST o 

Tel.: +4213769 239 01 
Fax: +421 37 69 239 45 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

~~-é~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

Primátor mesta 

Bankové spojenie: IČO: 00308676 
Prima banka: 2260010001/5600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001 DIČ:2021058787 
VÚB: 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 



Uznesenie č. 780/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Mestská nemocmca 

prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
ber ie na vedomie 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 463,35 € bude použitý na úhradu 

straty v hlavnej činnosti. 
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 

545. 982, 72€ bude vysporiadaná nasledovne: 
;,, zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 463,35 € 
> zostatok vo výške 545.519,37€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

ukladá 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K:MsZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

.. ;;<-+--//-~L----~ 
~? 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 78112014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 

berie na vedomie 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne: 

výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -31.697 ,25€ 
bude vysporiadaná nasledovne: 
~ z rezervného fondu vo výške 18.425,63€, 
>- zostatok vo výške 13.271,62€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia. 
ukladá 
štatutárovi organizácie odstrániť nedostatky v účtovníctve a v evidencii majetku v zmysle 
zistení auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie 
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K: informáciu o splnení predložiť MsZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~1,,1-L 
y v 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 782/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Službyte Zlaté Moravce, mestský podnik 

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

berie na vedomie 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v mestskom podniku Službyt Zlaté Moravce 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.955,42€ bude použitý 

nasledovne: 
b) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 379,13€ 
c) prídel do rezervného fondu vo výške 4.576,29€ 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 379,13€ 
bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

ukladá 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K:MsZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

n<µL 
~v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 783/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25 .06.2014 
prerokovalo 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p. 

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

berie na vedomie 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p. 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Technické 

služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. nasledovne: 

a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 132.886,70 € bude použitý 
nasledovne: 
'r na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 19.349,00€ 
~ prídel do rezervného fondu vo výške 113.537,70€ 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým Je strata vo výške 
19.349,00€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

ukladá 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K:MsZ 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta / / 

~ z_S 
~µ -

~'Y 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 784/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

berie na vedomie 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 

a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 21 .524,66 € bude použitý 
nasledovne: 
'r na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18. 716,52€ 
r prídel do rezervného fondu vo výške 2.808,14€ 

a. výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
18.716,52€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

ukladá 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K: MsZ 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta , / ,,.,., 

g?L-f 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 785/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013 
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2013 
d) návrh na prídel do I>ezervného fondu mesta 
e) návrh na prídel do Učelového fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013 
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2013 
schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 bez výhrad 
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 104.963,87 € 
c) prídel do Účelového fondu mesta (získaný z poplatku za uloženie odpadu) vo výške 

106.099,04 € 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~:; 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 786/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25 .06.2014 
prerokovalo 
a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 
berie na vedomie 
Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 
schvaľuje 

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

~-?c'~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta ./ / 
;/ ~ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 787/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25 .06.2014 
prerokovalo 

a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 

b) návrh na použitie rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
informáciu o plnení Uznesenia MsZ č. 756/2014 zo dňa 24.4.2014 
schvaľuje 

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 100.000 eur na úhradu záväzkov po lehote 
splatnosti viac ako 60 dní pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté 
Moravce 

c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. b), c) 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 25.06.2014 

I 
( 

~a=-c, 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
p/ 

~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 788/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ 
č. 756/2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej orgamzac1e Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ č. 
756/2014 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce s účelovým určením na financovanie úhrady 
záväzkov po lehote splatnosti 

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) 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 25.06.2014 

~ 
ng. Peter Lednár, CSc. 

1/ / 
primátor mest~a 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 789/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
9/2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
schvaľuje 

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) 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 25.06.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

. ~//L-;;_ 
~-

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 790/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 32.033,50 € 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) 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 25.06.2014 / 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

,,,_/ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 791/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 

a) návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
b) návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 170.000 Eur na vyrovnanie 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu 
c) návrh na zabezpečenie úveru 

berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prevzatiu kontokorentného úveru vo výške 
170.000Eur 
schvaľuje 

a) prijatie kontokorentného úveru formou debetného limitu na bežnom účte vo výške 
170.000 Eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu v zmysle predloženej indikatívnej ponuky 

b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta~ 

(/ _,,.,.--

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 792/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 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 25.06.2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 

primátor,....mest~ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 793/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO Eur 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur ajej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur vedenej voči dlžníkovi Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur ajej odpísanie 
z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur, vedenej voči dlžníkovi Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach. 

V Zlatých Moravciach, di1.a 25.06.2014 w.t.Sľo 

~~ 
1 V{y 
\r_lf i}l()t'f'>.f'"' 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 794/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 
587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 07. 2014: 
Šmykom riadený nakladač Bobcat, model S530, s lopatou bez zubov š = 1730 mm, výrobné 
číslo: VIN: AZN711973, č. motora 7DW5322 s: 

obstarávacou cenou 47 700,00 eur, 
oprávkami k 30. 06. 2014 vo výške 1 989,00 eur 
zostatkovou cenou k 30. 06. 2014 vo výške 45 711,00 eur 

V Zlatých Moravciach 25.06.2014 

J 

( 

\-i'l 'é.Sľo ~ 

~
~@.-;;:; ~,e"~~ 
~;(!) ng. Peter Lednár, CSc. 
~ primátor ::iesta 

'<' '@ ~(;0/ 
"''tt rviori.ti' 7 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 795/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 
2014 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov 
na realizáciu projektu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne 
Mesta Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu 
projektu. 
schvaľuje 

spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014 o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté 
Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu. 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 



Uznesenie č. 796/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Informácia o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 a návrh 
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
1/ Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 
21 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 
berie na vedomie 
Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 
schvaľuje 

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 WI E. s r 
0 

(' ~ ' 'ť)J 
\~. ® v<v 
~~ 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor~~~:/ ~ 

&~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 797/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce - mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za 
majerom pre: MUDr. Miroslava Jelínka a spol. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na 
Nábreží za majerom pre 

a) MUDr. Miroslava Jelínka a manž. M!!r. Gabrielu 
Jelínkovú o 
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/67 o výmere 6 m2 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v LV č. 5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich 
liste vlastníctva č. 7474 

b) Tibora Biringera 
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/61 o výmere 20 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 zapísanú v celosti 
v jeho liste vlastníctva č. 7864. 

c) Mgr. Helenu Môcikovú 
Moravce o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/56 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2708 zapísanú v 
celosti v jej liste vlastníctva č. 4249. 

d) Ivana Solčianskeho 
Moravce o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 2457/57 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v 
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866. 

e) Karola Vaškovitsa a manž. Editu Vaškovitsovú rod. 
o odpredaj pozemku v k. ú. 

Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /58 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868, 

f) Jaroslavu Palovčíkovú a manž. Radoslava Palovčíka 
o odpredaj 

pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/59 o výmere 20 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 
5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste 
vlastníctva č . 7869, 

g) Ivana Solčianskeho 
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /60 

o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v 
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

h) Štefana Mazanku a manž. Emíliu Mazankovú rod. 
o odpredaj pozemku v k. ú. 



Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 2457/61 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865, 

i) Karola Szántó a manž. Helena Szántovú 
o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 

Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /62 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759, 

j) Jaroslava Sekretára a manž. Zdenku Sekretárovú rod. 
o odpredaj pozemku 

v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/62 o výmere 18 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na 
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 
7867, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), 

pre rokovalo 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre 
a) MUDr. Miroslava Jelínka a manž. Mgr. Gabrielu 

Jelínkovú 
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/67 o výmere 6 m2 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v LV č. 5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich 
liste vlastníctva č. 7474, 

b) Tibora Biringera 
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C'' číslo 1960/61 o výmere 20 m2 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 zapísanú v celosti v jeho 
liste vlastníctva č . 7864, 

c) Mgr. Helenu Môcikovú 
Moravce odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/56 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2708 zapísanú v 
celosti v jej liste vlastníctva č. 4249, 

d) Ivana Solčianskeho 
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /57 

o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v 
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

e) Karola Vaškovitsa a manž. Editu Vaškovitsovú rod. 
odpredaj pozemku v k. ú. 

Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /58 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č . 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868, 



f) Jaroslavu Palovčíkovú a manž. Radoslava Palovčíka 
odpredaj 

pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /59 o výmere 20 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 
5417, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste 
vlastníctva č. 7869, 

g) Ivana Solčianskeho 
odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457 /60 

o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 zapísanú v 
celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

h) Štefana Mazanku a manž. Emíliu Mazankovú rod. 

i) 

odpredaj pozemku v k. ú. 
Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 2457/61 o výmere 20 m 2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865. 
Karola Szántó a manž. Helena Szántovú 

_ odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 
parcely registra „C" číslo 2457/62 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759, 

j) Jaroslava Sekretára a manž. Zdenku Sekretárovú rod. 
odpredaj pozemku v k. 

ú. Zlaté Moravce parcely registra „C" číslo 1960/62 o výmere 18 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na 
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 
7867, 

a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami 
garáží vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), 
schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia, 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2014 ~~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~~ 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 798/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E" číslo 1797 o výmere 104 m2 v k. ú. Zlaté Moravce (podiel Yz
ina), 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku 
parcely KN registra „E" číslo 1797 o výmere 104 m2

, v kultúre orná pôda, 
v spoluvlastníckom podiele Yz-ina zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 
5737, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa znaleckého posudku číslo 31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu 13,- eur 
za 1 m2, pre JUDr. Františka Filipa 
Moravce, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku parcely KN registra „E" 
číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda, v spoluvlastníckom podiele Yz-ina 
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737, priamym predajom najmenej za 
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku číslo 
31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu 13,- eur za 1 m2

, pre JUDr. Františka Filipa rod. 
podľa§ 9a 

ods. 1 písm. c) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 

pri~::?;L-; 
~v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 799/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
časť parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2 

, pre Ivana Solčianskeho z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (L V č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra „C" číslo parcely 1100/100 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m2, podľa priloženej 
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 40 m2 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach 
pred stavbami a pozemkami žiadateľa, 
? pre Ivana Solčianskeho 

,,_ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
r za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický 
plán 
'r za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento 
pozemok vydláždil na vlastné náklady aje to pozemok mimo verejného chodníka, 
- pozemok malej výmery. 

prerokovalo 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -
časti pozemku parcely KN registra „C" číslo parcely 1100/100 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m2, podľa priloženej situácie sa jedná 
o pozemok o výmere cca 40 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach pred stavbami a 
pozemkami žiadateľa, 
? pre Ivana Solčianskeho 

r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
,,_ za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický 
plán 
'r za kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2

• 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento 
pozemok vydláždil na vlastné náklady aje to pozemok mimo verejného chodníka, 
- pozemok malej výmery. 

schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 ___ __ 
W\E.STo 

c22~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

pri: or ~est~~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 800/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
časť parcely registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2 a parcelu registra „C" číslo 
1100/101 o výmere 103 m2 pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 

prerokovalo 

návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra „C" číslo 1100/100 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383 m2, podľa priloženej 
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 20 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach medzi budovami žiadateľov a pozemku parcely 
KN registra „C" číslo 1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103 m2, 
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za 
budovami žiadateľov, 
,r pre Ivana Solčianskeho 

a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom štefánikova 54, 949 
01 Nitra, IČO: 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom alebo 
členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna Yi-ina 
,r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
',r za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely 
registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2 geometrický plán 
'.r za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie 
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať, 
- pozemky malej výmery. 

prerokovalo 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) -
časti pozemku parcely KN registra „C" číslo 1100/100 druh pozemku zastavané plochy 



a nádvoria o celkovej výmere 383 m2
, podľa priloženej situácie sa jedná o pozemok 

o výmere cca 20 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých 
Moravciach medzi budovami žiadateľov a pozemku parcely KN registra „C" číslo 

1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103 m2
, ktorý sa nachádza v k. 

ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za budovami žiadateľov, 
'r pre Ivana Solčianskeho „ 

a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom Štefánikova 54, 949 
01 Nitra, IČO. 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom alebo 
členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna 7'2-ina 
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
> za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely 
registra „C" číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2 geometrický plán 
>- za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie 
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať, 
- pozemky malej výmery. 

schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 .----
~ t=. ST o 

~~J 

~ 
~d • ® ~(;0/ 

~1 ~Hl MO\">~ ./ 

~_,--~ 
·Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
/ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 801/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce - časť parcely registra „Ev" číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre 
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., ICO: 36 518 212, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 

prerokovalo 

návrh na schválenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 - časť 

parcely registra „E" číslo 5574, druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7273 m2 pre 
~oločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konat~ľom spoločnosti Ing. Jánom 
Strbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 36 518 212, (zaregistrovanú 
v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom 
areáli Školského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby. 
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou 
odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom 
Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014: 
diel č. 2 o výmere 643 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 472 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/25 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2

, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 5 o výmere 82 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 6 o výmere 847 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/3 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2

, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 10 o výmere 7 m2

, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu 
42.525,-€). 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 



- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor. 

prerokovalo 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

spôsob prevodu pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté 
Moravce na L V č. 5417 - časť parcely registra „E" číslo 557 4, druh pozemku: orná pôda; 
celková výmera: 7273 m2 podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou 
kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce 
katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne: 
diel č. 2 o výmere 643 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/26 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 3 o výmere 472 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C'' č. 15574/25 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 5 o výmere 82 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 6 o výmere 847 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/3 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 8 o výmere 16 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/29 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C" č. 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 10 o výmere 7 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C" č. 15574/48 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2 (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu 
42.525,-€) 

)..- pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. 
Jánom Štrbom, sídlo: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 518 212, 
(zaregistrovanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10020/N) 

}> 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 zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor. 



schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2 ~~ 

~~ ) ~) 
'( . ® 00 / 

'~::)/ 

~_-é'~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
p / 

~~'/-"====-
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 802/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
časť parcely registra „E" číslo 5634 o výmere cca 65 m2 , pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 

prerokovalo 

návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (L V č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795 m2, podľa priloženej situácie o výmere 
cca 65 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
;r pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú rod. 

' z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
';r za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný pozemok 
geometrický plán 
~ za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne 

vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
- pozemok malej výmery. 

prerokovalo 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -
časti pozemku parcely KN registra „E" číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné plochy 
o celkovej výmere 3795 m2, podľa priloženej situácie o výmere cca 65 m2 druh pozemku 
ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých 
Moravciach pred pozemkom žiadateľov, 
r pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú rod. 

r z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 



'r za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný pozemok 
geometrický plán 
).> za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne 

vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite, 
- pozemok malej výmery. 

schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 ---~E.STo 

~_,.,~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

.ff3~;/L 
é/V' 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 803/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garazou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 

prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre: Máriu Hudecovú 

do jej výlučného 
vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 3453, parcelu 
registra „C" číslo 1100/187 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2658 zapísanú v celosti v jej liste 
vlastníctva č. 7875, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou 
garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €, 

prerokovalo 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd. 

schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V 
č. 3453 - pozemku parcely registra „C" číslo 1100/187 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v lokalite na Hviezdoslavovej ulici v 
Zlatých Moravciach, na ktorom sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2658 
zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľky č. 7875 - pre: Máriu Hudecovú rod. 

a to 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, za cenu 8,30 €/m2 (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €, 

schvaľuje 

použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd, 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

ti?~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 804/2014 
z 3 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

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 na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba súpisné číslo 
č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 
písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
Mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 
(orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne 
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a 
pozemky parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 , druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 
o výmere 1334 m 2 ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza 
spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) 
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr 
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely 
KN registra „C" číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na 
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté 
Moravce na L V č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 



• parcela KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 

schvaľuje 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa na 
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) 
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr 
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemky parcelu KN 
registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m2 ,druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti 
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku 
parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a 
zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely KN registra „C" číslo 
1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 
v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C'' číslo 1825/2 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

• parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

• parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 

menuje 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie 
podnikateľskej činnosti , obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 



ukladá 

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 
• zabezpečiť v termíne do 07.07.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do O 1.08.2013 podľa 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 

• uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%) 

• predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 
yereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.20~ 
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~~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

L/ /-L::í a -
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 805/2014 
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 

Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana Križanová. 
berie na vedomie 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana Križanová. 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 

/~~~ 
} ~;nár, CSc. 
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Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 


