
Uznesenie č. 189/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí MZ konanom 
dlla 19.11.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

"-...!._. 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

....---. / 

!Oi.~c\~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 190/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11 . zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PharmDr. WDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca Ing. 
JánaAdamca 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

f'A'J ....... ~1 . ~ -
~~.lA("~ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 191/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca MUDr. Ota Balca 
za členov: p. poslanca WDr. Pavla Dvonča ap. poslankyňu JUDr. Alžbetu Esterkovú 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

\é\v~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 192/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 11 . MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 11. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.33: „ Návrh na 
zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie 
A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce " 
Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu programu č.34: „ Návrh na 
zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté 
Moravce" 

- Návrh p. poslakyne JUDr. Alžbety Esterkovej na stiahnutie bodu programu č.35: „ 
Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta" 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
{P~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 193/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
schva ľuj e 

Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
~! 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

/-;)\;... \ . ( ,,,--
t.::1\\>-o I.[." __, 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 194/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 1/2015 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
ná vrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 1/2015 
o dani z nehnuteľností 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 1/2015 o dani z nehnuteľností. 

V Zlatých Moravciach dňa 19. 11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
~ 

!~C 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 195/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19. 11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11 . zasadnutí MsZ konanom dňa 
19. 11. 2015 
prerokovalo 
ná vrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2015 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce 
odpady a drobné stavebné odpady. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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č. 2/2015 o poplatku za komunálne 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~ / 

~Ae-
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 196/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
19. 11. 2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach na 
území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

f~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~\ 1\ \ / 
EX}'°'<:_ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 197/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie Všeobecne závämého nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

r-td_;~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 198/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11 .2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

iq_~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 199/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 200/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
s chvaľuj e 
a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/201 5, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11 .2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

- ./ 
Jc~L~c... 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 201/2015 
z 11 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11 . zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 
berie n a v ed omie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11 .2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

_____, ./ 

lctL'-d- e, 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 202/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
pr e rokovalo 
návrh Správy o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

-- -

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

___.... .../ 

1 ctl1 d,r~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 203/2015 
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa I 9. I l.20 I 5 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom II .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. 
Zlaté Moravce na rok 20 I 5 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organ1zac1e 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá tvorí prílohu k 
uznesemu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p.o. Zlaté Moravce na rok 20I5 rozpočtovým opatrením č. 3/2015, ktorá tvorí prílohu k 
uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19.I l.2015 
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~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

( čtl,\o~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 204/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2015 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 205/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

__, / 

\ctj,~r., 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 206/2015 
z I I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa I 9 .11.20 I 5 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce k 30.6.20I5 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce k 30.6.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 207/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Správy o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 
berie na vedomie 
Správu o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

-----. 
\ 

1 ' / 

oJ.Acl\C-
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 208/2015 
z I I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa I9. I l.2015 

Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového 
rozpočtu k 30.06.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom II .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovaciu správu programového 
rozpočtu k 30.06.20I5 
berie na vedomie 
a) Správu o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.20I5 
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
~J 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta ---. 

lctk;~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 209/2015 
z I l. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom II .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 

a) návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
c) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 3 l .12.20I4 
berie na vedomie 

a) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2014 

b) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2014 s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.20 I 4 

schvaľuje 

Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 20 I 4 

V Zlatých Moravciach dňa 19. l I .2015 

/ 
( . 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 210/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.14 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. I4 
schvaľuje 

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20I5 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. I4 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 

Rozpočet 
na rnk ?015 

Bežné príjmy 6739197€ 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 

Prijmy spolu 6 864 323 € 
Rozpočet 

na rok 2015 
Bežné výdavky 4741281€ 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 

Výdavky spolu 6 864 32:3 € 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

r-

13. zmena rozpočtu Návrh na 14. zmenu 14. zmena rozpočtu 
na rok 2015 roznočtu na rnk ?0}5 na rok ?Ot'\ 

6 895 284 € -7 689 € 6 887 595 € 
55 OOO€ +l OOO€ 56 OOO€ 

929 127 € -700 OOO€ 229 127 € 

7 879 411 € -706 689 € 7 172 722 € 
13. zmena rozpočtu Návrh na 14. zmenu 14. zmena rozpočtu 

na rok 2015 rozoočtu na rok 2015 na rok 2015 
4 866 228 € -14860 € 4 851 368 € 

2 016 991 € +1 661 € 2 018 652 € 

890 192 € -693 490 € 196 702 € 
106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

7 879411 € -706 689 € 7 172 722 € 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

----.... ../ 

Jod,\c-Ár~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 211/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 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 
uznáša sa 
na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2013 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 zmysle Dodatku č. 4 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

---- MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

..--:--. ....-
\ ci\f_,_c 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 212/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných 

prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
informáciu o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných 

prostriedkov 
berie na vedomie 
zmeny Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovými opatreniami v zmysle vnútorného predpisu č. 001/2012 o postupe a zaraďovaní 
prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č . 463/2012, ktoré tvoria prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet l. zmenaR 
narok2015 narok2015 

Bežné príjmy 6739197 +115 110€ 

Kapitálové prijmy 43 OOO€ 0€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 0€ 

Príjmy spolu 6 864 323 € +115110€ 

Rozpočet 1. zmena R 
na rok 2015 na rok 2015 

Bežné výdavky 4741281 +57 805 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1948752 € +57 305 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 0€ 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 0€ 

y ýélavky spolu 6 864 32:3 € +115110€ 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

_,. --
/ ' 

2. zmenaR 3. zmenaR 4. zmenaR 
na rok 2015 na rok 2015 na rok 2015 
+ 11 365 € +9 978 € +19 634 € 

0€ 0 € +10 OOO€ 

0€ 0€ 0€ 

+11 365 € +9 978€ +29 634€ 

2. zmenaR 3. zmenaR 4. zmenaR 
na rok2015 na rok 2015 na rok 2015 
+ 11 365 € +16 10 € +17 068 € 

0€ +8 368 € +2 566 € 

0€ 0€ +10 OOO€ 

0€ 0€ 0€ 

+11365€ +9 978 € +29"634€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

,,.---., _.., 
1 ii\t\ e 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

Rozpočet po 
zmenách 1.-4. 

6 895 284 € 

53 OOO € 

82 126 € 

7 030 410'€ 

Rozpočet po 
zmenách 1.-4. 
4 829 129 € 

2 016 99 1 € 

78 290 € 

106 OOO€ 

7 '030 410 € 



Uznesenie č. 213/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 
183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č.15 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
a) návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 

v Zlatých Moravciach 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 
s c hvaľuje 

a) financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 v Zlatých 
Moravciach 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 15 v zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Rozpočet 
na rok 20l"i 

Bežné príjmy 6 739 197 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 

Príjmy spolu 6 864 323 € 

Rozpočet 
na rok 2015 

Bežné výdavky 4 741 281 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1948752 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 

Výdavky spolu 6 864 323 € 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

---
/ 

14. zmena rozpočtu Návrh na 15. zmenu 15. zmena rozpočtu 
na rnk 2015 roznnčh1 na rok 2015 na rok 2015 

6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 

56 OOO€ 0€ 56 OOO€ 

229 127 € 0€ 229 127 € 

7 172 722 € 0€ 7 172 722 € 
14. zmena rozpočtu Návrh na 15. zmenu 15. zmena rozpočtu 

na rok 2015 rozoočtu na rok 2015 na rok 2015 
4 851 368 € -1 840 € 4 849 528 € 

2 018 652 € 0€ 2 018 652 € 

196 702 € + l 840 € 198 542 € 

106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

7 172 722 € 0 € 7 172 722 € 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~ldé 
PhDr. Mar ián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 214/2015 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriad'ovatel'a pre príspevkovú orgamzacm 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.16 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č . 16 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 16 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Rozpočet 15. zmena rozpočtu Návrh na 16. zmenu 16, zmena rozpočtu 
na rok 2015 na rok 2015 roznočtu na rok 2015 narok 2015 

Bežné prijmy 6 739 197 € 6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 56 OOO€ 0 € 56 OOO€ 

Finančné operácie prijmové 82 126 € 229 127 € 0€ 229 127 € 

Príjmy spolu 6 864 323 € 7 172 722 € 0€ 7 172 722€ 
Rozpočet 15. zmena rozpočtu Návrh na 16. zmenu 16. zmena rozpočtu 

na rok 2015 na rok 2015 rozoočtu na rok 2015 na rok 2015 
Bežné výdavky 4 741 281 € 4 849 528 € 0€ 4 849 528 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1948752 € 2 018 652 € 0€ 2 018 652 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 198 542 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0 € 106 OOO€ 

VýdavK.y spolu 6 864 323 € 7 172 722 € 0€ 7 172 722 € -

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

-/ 1 

r --

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

/ --t~l1.déS' 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 215/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.ll.20I5 

Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 a na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.17 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom I I .zasadnutí MZ konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 20 I 5 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organ1zacm Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 17 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Rozpočet 16. zmena rozpočtu Návrh na 17. zmenu 17. zmena rozpočtu 
na rok 2015 na rok2015 roznočtu na rok 2015 na rok 2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 56 OOO€ 0€ 56 OOO€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 229 127 € 0€ 229 127€ 

Pľ.íjmy spolu 6 864323 € 7172722€ 0€ 7172 722€ 

Rozpočet 16. zmena rozpočtu Návrh na 17. zmenu 17. zmena rozpočtu 
na rok 2015 na rok 2015 roznočtu na rok 2015 na rok 2015 

Bežné výdavky 4741281€ 4 849 528 € 0€ 4 849 528 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 2 018 652 € 0€ 2018652€ 

Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 198 542 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

YydaVky spolu 6 864 323 € 7112722€ , 0"€ 7 172 722 € 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
floiúť2 

/-;-, 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

/ 
,/ 

/ 
(" 

\ -· 
\ ·, 
'\:; 

/ 

--;;,., -
(vw·dc 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 216/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
prerokovalo 
plat zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce 
určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat zástupcu 
primátora vykonávajúcu funkciu v celom rozsahu vo výške 2,53 násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 2.171,00 
(858,00 x 2,53) s účinnosťou od 14.10.2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

-- -,/ ~ / . , 

c \ 
\-

fo1M 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

T~lo<é 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 217/2015 
z 11 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015-Návrh na začatie obstarávania Zmien 
a doplnkov č'. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov 
č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 
ruší 
uznesenia č. 47/2015 - Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu 
mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

M!~ta Balážová 
zástupca primátora mesta 
~ / 

l ~~\<'-
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 218/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015-Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté 
Moravce - koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru 
výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce 
- koncept riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej 
politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 
ruší 
uznesenia č. 69/2015 - Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce - koncept 
riešenia" v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej politiky zo 
dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

?et~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 219/2015 
z 11 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 
83539/3740077-in pre manželov Lukáčových 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 11. zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. 
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti a podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
v podiele 83539/3740077-in, 

~ pre manželov Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
~ za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 € 

do 

~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zneníneskoršíchpredpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri 
výstavbe bytového domu, 
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 
schvaľuje 
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu 
č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti a 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku v podiele 83539/3740077-in, 

~ pre manželov Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
~ za kúpnopredajnú cenu 34.129,09 € 

do 

~ 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 je: 
- kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú zábezpeku pri 
výstavbe bytového domu, 
- kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre vypracovame 
kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
~ 

IC\.W,c 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 220/2015 
z 11 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19. 11. 2015 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou 
predajne na Hviezdoslavovei ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. 
Máriu Kesegovú 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 11 . zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
prerokovalo 
schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na 
Hviezdoslavovej ulici: 
- parcely KN registra „C" číslo 1918/12 o výmere 52 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/2015 vyhotoveným 
GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.2015 a úradne overeným Okresným úradom Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.2015 pod číslom 202/2015, z parcely registra 
„E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej v katastrálnom 
území Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, 
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. Máriu 
Kesegovú 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2 

- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich 
schvaľuje 

prevod mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici : 
- parcely KN registra „C'' číslo 1918/12 o výmere 52 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 36/2015 vyhotoveným 
GOK Tibor Drienovský dňa 20.05.2015 a úradne overeným Okresným úradom Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom dňa 25.05.2015 pod číslom 202/2015, z parcely registra 
„E" číslo 5616 o výmere 6863 m2 druh pozemku ostatné plochy zapísanej v katastrálnom 
území Zlaté Moravce v L V č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, 
- pre manželov Ing. Júliusa Kesega a Ing. Máriu 
Kesegovú 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
- za kúpnopredajnú cenu 75,-€/m2 

- podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

h~c~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 221/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa 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 11. zasadnutí konanom dňa 

19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod 
garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava K.meťa 

do jeho 
výlučného vlastníctva - a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 
5417, parcelu registra „C" číslo 2457/67 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2709 zapísanú v celosti 
v jej liste vlastníctva č. 7966, v zmysle§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 13811991 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 €, 
schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti - mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za 
majerom v Zlatých Moravciach pre: MVDr. Stanislava Kmeťa 

do jeho výlučného vlastníctva
a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v L V č. 5417, parcelu registra „C" 
číslo 2457 /67 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
menovaný postavenú garáž súpisné číslo 2709 zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 

7966, 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 €, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~' -'C~D.!'-

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 222/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na 
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321117,19 z dôvodu 
hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej 
výmere 708,3 m2 (časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507/56, 
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v L V 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 
2507/62, drnh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté 
Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1. mája 
v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1321, 
orientačné číslo 17,19 (podľa LV č. 5120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Róberta 
Pekníka, trvale bytom 1. máj a 19, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo vchode č. 19 
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 10 rokov od 01.01.2016 do 
31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť pozemku 
o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C'' číslo 2507156, druh pozemku ostatné plochy o 
celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa 
tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie 
všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov 
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok", 

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú starať 
o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné náklady 
a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady 

sch vaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
o celkovej výmere 708,3 m2 

( časť pozemku o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" 
číslo 2507/56, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté 
Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemku - parcely 
registra „C'' číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej 



v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na 
Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na UL 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1321, 
orientačné číslo 17, 19 (podľa L V č. 5120), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Róberta 
Pekníka, trvale bytom 1. mája 19, Zlaté Moravce, spoluvlastníka bytu č. 4 a 5 vo vchode č. 19 
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 10 rokov od 01.01.2016 do 
31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť pozemku 
o výmere 692,3 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2507156, druh pozemku ostatné plochy o 
celkovej výmere 841 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce a prenájom pozemku - parcely registra „C" číslo 2507 /62, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 16 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa 
tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie 
všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov 
v záhradkárskych osadách - O, 1 O eur/m2/rok", 

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedený pozemok - verejná zeleň je priľahlá k bytovému domu, žiadatelia sa budú starať 
o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotia tento pozemok na vlastné náklady 
a osadia na oplotenie 3 ks bránky na vlastné náklady 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~i . 1 /' 

~~c 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 223/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Stredisku 
občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach - pre Helenu 
Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
nebytových priestorov o celkovej výmere 71,70 m2

, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti -
v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach, v stavbe 
súpisné číslo 1572 ( budova SOV) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 
2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČ0:35 l 00770 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
úči1mého od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, pričom 

nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených 
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2013, 
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzťahu. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 71,70 m2, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých 
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 1572 ( budova SOV) postavenej na pozemku parcele KN 
registra „C" číslo 2490/2, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté 
Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
- pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, M. Benku 2037/5, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČ0:35100770 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov za nájomné 2472,00 €/rok, pričom 

nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených 
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- nájomkyňa má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2013, 
- dodržiavanie platobnej disciplíny od začiatku nájomného vzťahu. 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

,----.., 

\~~é: 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 224/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre 
voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach - pre Kvetoslavu Nádaždyovú 
CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
nebytových priestorov o celkovej výmere 136,00 m2

, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti -
v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 
2062 (budova Centrum voľného času)) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 
2601/17, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 41374941 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno f), ktorý 
znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34,00 €/m2/rok " 
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených 
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na ich 
úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky, 
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov mesta 
Zlaté Moravce a širokého okolia 
schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 136,00 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Centre voľného času na Rovňanovej ul. č. 7 v Zlatých Moravciach, v 
stavbe súpisné číslo 2062 (budova Centrum voľného času)) postavenej na pozemku parcele 
KN registra „C' číslo 2601/17, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres 
Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, 
- pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, Odbojárov č.4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 41374941 
- na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 
- za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno f), ktorý 
znie: „prenájom nebytových priestorov podľa účelu - obchodné priestory 34, 00 €/m2/rok" 
pričom nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených 
s predmetom nájmu (kúrenie, el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody). 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- dlhodobá nájomkyňa, ktorá má uvedené nebytové priestory v prenájme od r. 2008 a na ich 
úpravy za účelom prevádzkovania činnosti vynaložila nemalé finančné prostriedky, 
- prevádzkovaním činnosti podnikateľka dlhodobo poskytuje služby pre obyvateľov mesta 
Zlaté Moravce a širokého okolia 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11 .2015 

/·~- -
/ ~o\ 

I f \ / ' . / 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
/"-

~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 225/2015 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.11.2015 

Návrh na schválenie predlženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach - pre 
SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 
19.11.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie predÍženia prernijmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 197,00 m2

, ktoré sa nachádzajú v budove 
MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 2077 (budova 
materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo 5792/7, zapísanej v k. 
ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce , 
pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČ0:34 062 840, 
na dobu 3 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2021, 
za nájomné vo výške 1,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č.1 a č.2, článku 9 ods. 1 písmeno g), pričom 
nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú: 

nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na vlastné 
náklady 
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným 
znevýhodnením 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov predÍženie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce - nebytových priestorov o celkovej výmere 197,00 m2

, ktoré sa 
nachádzajú v budove MŠ Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné 
číslo 2077 (budova materskej školy) postavená na pozemku - parcele KN registra „C" číslo 
579217, zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, 
pre SPOJENÚ ŠKOLU, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČ0:34 062 840, 
na dobu 3 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2021, 
za nájomné vo výške 1,00 €/rok v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov č. l a č.2, článku 9 ods. 1 písmeno g), pričom 
nájomca uhrádza náklady za služby spojené s predmetom nájmu, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú: 

nebytové priestory sú už dlhšiu dobu v ich prenájme, priestory rekonštruujú na vlastné 
náklady 
využitie nebytových priestorov na výučbu žiakov Spojenej školy so zdravotným 
znevýhodnením 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

,...---.. 

I~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 


