
Uznesenie č. 226/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17 .12.2015 

Určenie zapisovatel'ky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 12. zasadnutí MZ konanom 
diía 17.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

---~_.\ r -
lQ\Ó-C.. 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 227 /2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča ap. poslanca JUDr. Michala 
Cimmermanna 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~0 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

..--... 
\a\.'C\c._ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 228/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
pr er okovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
za členov: p. poslanca Ing. Mareka Holuba a p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 

~! 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 



Uznesenie č. 229/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 12. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 12. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh p. poslanca Mgr. Romana Šíru na zaradenie pôvodných bodov program: 

Bod. č.28 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015) ako bod 1 O 
Bod. č. 29 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce (mat. č.21-12MZ-2015) ako bod 11 
Bod. č. 30 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-12MZ-201 5) ako bod 12 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu programu : „ 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriadovateľa pre príspevkovú organizáciu 
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.22 " ako bod 22 
Návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodu programu : „ Návrh 
na zrušenie uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na rokovanie 
s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce " ako bod 13 
Návrh p. poslanca Ing. Jána Adamca na zaradenie pôvodného bodu program č.13 : „ 
Návrh VZN mesta č ... ./2015 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 " ako bod 14 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

/;:.~:-sr0··" 
/ \ - -- -- '\ 

/ \J; í)/} \ ( (' ·,. ,. ~ I 1 

\ ~/ 
\ ;(.. 0 
\ ~ \J:J ~(j 
',~'1 ~ 1·.-·o\?-::>-: .~t:: . 1 

~l-j 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

---;---") L . -P-. c."l.C. 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 230/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, so sídlom Nám. A. Hlinku č. 1, 
953 01 Zlaté Moravce, Simonu Holubovú s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Simonu Holubovú za 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, so 
sídlom Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

L:,.~;.;:
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 23112015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom Ul. Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa§ 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa príspevkovej 
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Ul. Radlinského 14, 953 01 
Zlaté Moravce, Mgr. Petra Sendlaia s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona 
č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Petra Sendlaia za 
riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Ul. 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

fÍfrJ'-j 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~Q:;' 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 232/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na vymenovanie riaditel'a príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa príspevkovej 
organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 59, 953 01 
Zlaté Moravce, Mgr. Barboru Segíňovú s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Barboru Segíňovú za 
riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce s účinnosťou od 18. 12. 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. ~alážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr~J~Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 233/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 o urcem 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce 
v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~/ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

------ -[~,;--Q., 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 234/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2017 a 2018 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-201 8 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky 

2017a2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 40.000 eur na úhradu splátok istín 
z bankových úverov 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 235/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
k 31.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 

Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce a to ku dňu 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, 

b) Dodatok č . 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

c) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 
14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči 
Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: 
Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 - 2001 z titulu 
neuhradenia faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy SOV na 
Duklianskej ul. č 1 A a 1 B v Zlatých Moravciach, 

d) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 
59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce v celkovej výške 3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá 
v r. 2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného kvetinárstva 
a pohľadávka vo výške 2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 - 2012 z titulu 
neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

e) návrh na vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. p. 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku ako zmarenej investície od roku 2010. 

zrušuje 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 tak, že táto 
príspevková organizácia sa zrušuje dňom 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom všetok 
majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich povahy vyplýva, že sa vzťahujú na zrušovanú 
príspevkovú organizáciu, všetky pohľadávky a záväzky, prejdú dňom jej zrušenia na 
zriaďovateľa Mesto Zlaté Moravce 
schvaľuje 
a) Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 

Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

b) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a jej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 O 1 
Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči Záhradníckym 
službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 



953 01 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 - 2001 z titulu neuhradenia faktúr 
za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy SOV na Duklianskej ul. č lA a IB 
v Zlatých Moravciach, 

c) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce v celkovej výške 
3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá vr. 2015 z titulu 
neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného kvetinárstva a pohľadávka vo výške 
2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 - 2012 z titulu neuhradenia poplatku za zber, 
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

d) vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. p. 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku od roku 2010 v hodnote 3 OOO Eur ako zmarenej investície. 

odníma 
s účinnosťou k 31.12.2015 zo správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31410529 všetok majetok v rozsahu vykonanej inventarizácie k 31.12.2015 
z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v platnom znení 

zver uje 
s účinnosťou od 1.1.2016 do správy mestskej príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
nasledovný majetok mesta: 

Účet 013 - Softvér 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Softvér WinCITY cintorín 16 468,86 16 468,86 -
Účtovníctvo 744,87 744,87 -
Spolu účet 013 17 213,73 17 213,73 -

Účet 032 - Umelecké diela a zbierky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Božské srdce Ježišovo (socha) 6 270,80 - 6 270,80 

Spolu účet 023 6 270,80 6 270,80 

Účet 021 - Stavby 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Oplotenie UPI PARK 7 634,60 6 025,11 1609,49 

Dom smútku Prílepy 14 960,70 12 810,86 2 149,84 

Stará márnica Zlaté Moravce 434,51 375,88 58,63 

Dom smútku Zlaté Moravce 8 936,93 7 476,31 1460,62 

Dom smútku Chyzerovce 17185,51 12 000,18 5185,33 



Ohrada cintorín Zlaté Moravce 5 876,65 4 402,53 1474,12 

Okná, dvere - zvonica 2 582,62 1920,23 662,39 
Dlažba cín. Zlaté Moravce 331,21 250,40 80,81 

Chodníky Chyzerovce 259,18 188,08 71,10 
Prístrešok Dom smútku Zlaté Moravce 10 230,37 7151,39 3 078,98 

Budova Pohrebníctva Zlaté Moravce 39 832,70 27 844,89 11987,81 

Mauzóleum Migazzi 8 668,59 4 337,21 4 331,38 

Garáže, sklady 9 701,52 5 961,43 3 740,09 

Skleník 6 935,37 6 396,87 538,50 

Skleník - železná konštrukcia 26 009,99 26 009,99 -
Chladiaci box 3 129,85 3 129,85 -
Spolu účet 021 162 710,30 126 281,21 36 429,09 

Účet 022 -Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Žací stroj AJ24HP 3 598,80 2 699,76 899,04 

Kosačka Starjet AJ 102/22H 2 402,00 1 785,80 616,20 

Kosa BOR 1179,61 1179,61 -
Kosačka BOR 828,52 828,52 -
Mraziaci pult ZI. Moravce 1042,29 . 1042,29 -
Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -
Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -
Mraziaci pult Chyzerovce 1072,16 1072,16 -
Súprava svietidiel Zlaté Moravce 1455,89 1455,89 -
Chlad iaci katafalk Zlaté Moravce 1889,07 1889,07 -
Chladiaci katafalk Zlaté Moravce 2 045,61 2 045,61 -
Ozvučenie Chyzerovce 724,76 724,76 -
Bunka drevená 2 286,40 2 286,40 -
Chladiaca vitrína 2 652,19 2 652,19 -
Katafalk 3 269,60 3 269,60 -
Ozvučenie ZI. Moravce 4 526,42 4 526,42 -
Mikrofón s reprod. 1865,38 1865,38 -
Detská hojdačka veľká 3 800,70 3 800,70 -
Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -
Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -
Kosa bub. OTAVA PERLA 780,75 780,75 -
Detské ihrisko pri kláštore 1187,35 1187,35 -
Osvetlenie cintorína zl. Mor. 1114,00 1114,00 -
Signal. zar. cintorína ZI. Moravce 1097,39 1097,39 -
Detské ihrisko Tekovská 1033,33 1033,33 -
Basketbal. Ihrisko 1656,38 1656,38 -
Detské ihrisko MINIMARS 3 651,33 3 651,33 -
Detské ihrisko Hviezdoslavova ul. 3 122,05 3 122,05 -
Kosa bubnová OTAVA 1014,07 1014,07 -



Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 703,28 6 703,28 -
Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 691,55 6 691,55 -
Píla krovinorez 995,49 995,49 -
Preliezačka so šmykľavkou 826,53 826,53 -
Preliezka so šmykľavkou 826,53 826,53 -
Voliéra pre psa 20 913,89 20 913,89 -
Registračná pokladňa 381,07 381,07 -
Vencovač 863,94 863,94 -
Sušiareň 1218,22 1218,22 -
Kotol 1 743,68 1 743,68 -
Bunka Modet 1 769,24 1 769,24 -
Bunka 2 ks 1827,52 1827,52 -
Bunka 4 ks 2 820,42 2 820,42 -
Kotol č. 2 13 788,49 11099,00 2 689,49 

Kotol 14 218,71 11173,50 3 045,21 

PC HYUNDAI +tlačiareň HPPL 1015 908,68 908,68 -
PC HYUNDAI +tlačiareň HP 1010 1020,67 1020,67 -
PC LIBRA4400 +tlačiareň Kyoceo 1243,81 1243,81 -
Kopírka MINOLTA s prísl. 1347,50 1347,50 -
Fax VF Sl 388,37 388,37 -
Registračná pokladňa 315,08 315,08 -
Spolu účet 022 139 821,26 132 571,32 7 249,94 

Účet 023 - Dopravné prostriedky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Multikára cisterna 1035,65 1035,65 -
VARI kosačka 806,81 806,81 -
Žací stroj MT8 2 350,36 2 350,36 -
Krovinorez STIHL FS 400 765,62 765,62 -
Žací stroj STARJET 3 829,85 3 829,85 -
Mot. voz. VW TRANSPOR. ZM691AS 10 809,87 10 809,87 -
Multikára 4136,36 4136,36 -
Škoda 1203 COM - ZM 349AE 1394,05 1394,05 -
Spolu účet 023 25 128,57 25 128,57 -

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Tabuľa UPI PARK 1427,34 1427,34 -
Smerové tabule Z.M. 3 ks 1646,42 1646,42 -
Kríž zvonítko Z.M. 1892,05 1892,05 -
Informačná tabuľa MIGAZI 1623,18 1 623,18 -
Kovový kríž 331,94 331,94 -



GOLGOTA 1636,46 

Spolu účet 028 8 557,39 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

1 636,46 

8 557,39 

(!JJJvlv 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~. --
!cl~~ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

-
-



Uznesenie č. 236/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025 
schvaľuje 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~! 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

--:)\ \ , . -q_\.\o. Q.. 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 237/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
sc hvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

,., .;;:Ssľ0·"" 
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~ .. oc,· ---

MVDr. ~~lážová 
zástupca primátora mesta 

~'l ,. la_Ú(_Jé: 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 238/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
pr e rokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 
a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni 
kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. ~~lážová 
zástupca primátora mesta 

,...---, ( _,,... 

\CAL°'c 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 239/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na 
rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na 
rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 240/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na 
rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017a2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
,-~----. ~ 

_,.... . t:. 0 To ' MVD M t B 1 ' " ' / ,~ _ ___ ,, r. ar a a azova 
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'\ ~/,. (j) 1X/P prednosta Ms Ú 
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Uznesenie č. 241/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zvýšenie 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.22 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská 

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

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 v celkovej 
výške 24.500 eur, z toho vo výške 20.500 eur s účelovým určením na úhradu sociálneho 
poistného za mesiac október 2015 a vo výške 4.000 eur s účelovým určením na úhradu 
mimoriadnej splátky dlžnej sumy za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál po lehote 
splatnosti 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 22 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 ?ll,1'\ 

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 4741281€ 

Bežné výdavk)' - rozpočt.org. 1 948 752 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 

Výdavky spolu 6 864 323 € 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

21. zmena rozpočtu Návrh na 22. zmenu 22. zmena rozpočtu 
na rnle ?A,J '\, roznn/ltrn na rnle '>ll J '\ na rok 2015 

6 903 423 € 0€ 6 903 423 € 

59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 

229 127 € 0€ 229 127 € 

7 191550€ 0€ 7191 550€ 
21. zmemrrozpočtu Návrh na 22. zmenu 22. zmena rozpočtu 

na rnle ?ll15 roznočtu na rok 20 15 na rok 2015 
4 868 356 € 0€ 4 868 356 € 

2018652€ 0€ 2 018 652 € 

198 542 € 0€ 198 542 € 

106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

7 191550€ 0€ 7191550€ 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

\~0.Z-
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 242/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 1 7 .12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu 
Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej orgamzac1e Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu 
Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 
sc hvaľuje 

a) zn1enu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu Základnú umeleckú školu 
v Zlatých Moravciach v Rozpočte Mesta na rok 2015 nasledovne: 
bežný transfer rozpočtovej organizácii na: 

•kategória 61 O - na mzdy vo výške 207.965 eur 
•kategória 620 - na odvody vo výške 72.635 eur 
•kategória 630 - na tovary a služby vo výške 14.900 eur. 

b) zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~ť\./; 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

Jd..,~ť 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 243/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.20 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 
schvaľuje 

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 20 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 
. k , h 'k k v, h d . k , t , 'l h k . me toryc za o nov v znem nes ors1c pre tp1sov, tora von pn o u uzneseniu 

Rozpočet 19. zmena rozpočtu Návrh na 20. zmenu 20. zmena rozpočtu 
narnk 2015 narnk 2015 roznnčtu na rok 2015 na rok 2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 
Kapitálové príjmy 43 OOO€ 56 OOO€ +3 OOO€ 59 OOO€ 
Finančné operácie príjmové 82 126 € 229 127 € 0€ 229 127 € 
Prij,my spolu 6 864 323 € 7 172 722 € +3 000€ 7 175 722 € 

Rozpočet 19. zmena rozpočtu Návrh na 20. zmenu 20. zmena rozpočtu 
na rok 2015 na rnl- ?015 rozoočtu na rnl- 2015 na rok 2015 

Bežné výdavky 4741281€ 4 849 528 € +3 000€ 4 852 528 € 
Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 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€ 

Výdavky spolu 6 864 323 € 7172722€ +3 000€ 7 175 722 € 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

....-;---. -!~~<2. 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 244/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriad'ovateľa 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.21 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
p re rokovalo 
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. 21 
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. 21 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 20. zmena rozpočtu Návrh na 21. zmenu 21. zmena rozpočtu 
na rok 2015 na rok 2015 ro7nol't11 na rok 2015 na rok 2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € +15828€ 6 903 423 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 

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

Príjmy spolu 6 864 323 € 7 175 722 € . +15 828€ 7 191550€ 
Rozpočet 20. zmena rozpočtu Návrh na 21. zmenu 21. zmena rozpočtu 

- na rok 2015 na rok 2015 ro7nočtu na rok 2015 na rok 2015 · 
Bežné výdavky 4 741281 € 4 852 528 € +15828€ 4 868 356 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1948752 € 2 018 652 € 0€ 2018652 € 

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

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

Výdavky -~polu 6 864 323 € 7175722€ +IS 828 € 7 191 550 € 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 „< .. -;.:--~., ~ 
, ·· "''' c. w / U '- (/. .. / ~- -·- ', !I 

/ \ ~' ~a. \MVDr. Marta Balážová 
ľ ) ""-„„ \ zástupca primátora mesta 
I ~ 1 
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"!) -~ 0 to..'-'.~ "~ .:$1 ~ \2; ,;-;P PhDr. Marián Takáč 

'-..:....' r, oW prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 245/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.201 5 
p rer oko valo 
návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zv eruj e 
s účinnosťou od O 1. O 1. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný hnuteľný 
majetok mesta: 
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach s: 

obstarávacou cenou 94 100,00 Eur 
z toho: vlastné zdroje 62 100,00 Eur 

dotácia Audiovizuálny fond 32 000,00 Eur 
oprávkami k 31. 12. 2015 5 883,00 Eur 
z toho: vlastné zdroje 3 882,40 Eur 

dotácia Audiovizuálny fond 2 000,60 Eur 
zostatkovou cenou k31.12. 2015 88 217,00 Eur 

z toho: vlastné zdroje 58 217,60 Eur 
dotácia Audiovizuálny fond 29 999,40 Eur 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

L\ __....,, 
.~~~ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 246/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
z veruje 
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 
587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 01. 2016: 
Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 s: 

obstarávacou cenou 3 000,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 378,00 eur 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 2 622,00 eur 

Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 24Hp s príslušenstvom (radlica zhrňovacia 100 cm 
ST ARJET, metla zametacia ZKKl 1 O STARJET, reťaze snehové 20-10-8 STARJET, záves 
Acko na radlicu ST ARJET, záves predný univerzálny STARJET) s: 

obstarávacou cenou 4 998,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 618,00 eur, 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 4 380,00 eur. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
.,,-- ----..._ 

/ ~1 - :~ ~~\ 
,..//.>J~~s~.'.-o"\ 

I < -
1 \-., ,, 

\ 
\:?.<- . 0 .:--\& 

' . 1"$ 1 !Q\"'.<..?- ' 
'·........_~ 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~II./ 
l?J-1().~ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 247/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. 
Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
s chvaľuje 

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 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015, ktorá tvorí prílohu k 
uznesenm 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
fftn,L1 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~c~~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 248/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 
schvaľuje 

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. 212015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17 .12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

..----., 

\á\\á-Z 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 249/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej 
organizácií Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku 
10.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
pr e rokovalo 
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku 
10.12.2015 
s chvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti z účtovníctva v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vedené 
voči dlžníkom nasledovne: 
a) Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n. o. vo výške 4.684,22 eur 

IČO 31908951, Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa 
Právna forma - nezisková organizácia 
Správca konkurznej podstaty - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 
dodávateľ krvi a krvných výrobkov 
v konkurze 

b) Daneco, s.r.o. vo výške 1.925,32 eur 
IČO 36284734, Dlhá 110, 95 1 71 Sľažany 
Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Dátum zrušenia - 3 1.10.2013 
poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 
zrušená 

c) Európska zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 1.284,64 eur 
IČO 35954175, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
Právna forma - akciová spoločnosť 
povinné sociálne zabezpečenie 
v likvidácií 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
!l'IJ?~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

.-...., _./ 

l~Ó-Q.. 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 250/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

----. ./ 
\a)\ l Q.. 

PhDr. :tVfa~án Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 251/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgarnzac1e 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k 
uznesemu 

~! 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~~;:: 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 252/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici 
v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti AL TIZ s.r.o., 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
pozemku parcely KN registra „C" číslo 253611 o výmere 375 m2 nachádzajúcu sa pod 
stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex na 
Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 18 m2 z parcely KN 
registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod jestvujúcimi schodmi na bočnej strane tej istej 
budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 2537/1 na 2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV 
„Štvorlístok") 

~ pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom -
konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 
46 711 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č .: 31920/N, Oddiel: Sro z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 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 d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce pozemku parcely KN registra „C" číslo 253611 o výmere 375 m2 nachádzajúcu sa 
pod stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex 
na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 18 m2 z parcely KN 
registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod j estvujúcimi schodmi na bočnej strane tej istej 
budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 2537/1 na 2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV 
„Štvorlístok") 

~ pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom -
konateľom spoločnosti , sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
46 711 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č. : 31920/N, Oddiel: Sro z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 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 d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 



- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (L V č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 f/Jniv 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

----;--., / 
\-e\).~<., 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 253/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 10 m2 z parcely KN registra 
„E" číslo 5601 , druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na ktorom sa 
nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce 
na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

)> pre vlastníka: Bali Blakčori, nar. 15.12.1982, trvale bytom: Bottova 2683/4, 953 01 
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 152, 12 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- j edná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 

schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté 
Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

)::> pre vlastníka: Bali Blakčori, nar. 15.12.1982, trvale bytom: Bottova 2683/4, 953 O 1 
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení j eho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 152, 12 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 



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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~l _., 
~{\,\<::.., 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 254/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z parcely KN registra 
„E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na ktorom sa 
nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce 
na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO : 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod 
č . 407-2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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 1) vo výške 197,76 €/rok .. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na ktorom 
sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce 
na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod 
č. 407-2005 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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 11.07.201 1 v znení jeho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 197, 7 6 €/rok .. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 



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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~l ./ 
\9\\-\á. ~ 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 255/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)1ch Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté 
Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

? pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 

13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 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 l) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nelmuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 z parcely 
KN registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté 
Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 541 7 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

>- pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11 , 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623 , vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č . 
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 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 1) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 



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

V Zlatých Moravciach dňa 17. 12.201 5 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

~uc\;_ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 256/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama Chalúpku 
v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 parcely KN registra 
„C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2

, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 

);- pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11 .07.201 1 v znení jeho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuz1vaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
obkladom - guľatinou/ 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 parcely KN 
registra „C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, ktorý sa nachádza 
v k.ú. Zlaté Moravce na UL Sama Chalúpku zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 

>- pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.20 16 do 3 1.12.2018 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 d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, využívaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
obkladom - guľatinou/ 



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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

ŕ) -
\"Eaj\!\G 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 257/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej ulici 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, 
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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 12. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z parcely KN registra 
„E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 661 m2 zapísanej v L V č. 
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve 
žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ul. 

);;>- pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 23, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
Nitra pod č. 407-1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

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 1) vo výške 410,68 €/rok.. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- j edná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu a inžinierske 
siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 661 m2 zapísanej 
v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza predajný stánok vo 
vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ul. 

);;>- pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 23, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
Nitra pod č . 407-1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/I 991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

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 j eho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 410,68 €/rok .. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu a inžinierske 
siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 



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

~~/ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~\ . ../' 
~t:,c_., 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 258/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 
Návrh oa schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. 
ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 12. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely KN 
registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2

, 

z toho prenájom 60% výmery t.j . 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté 
Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh pozemku: 
trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na L V č. 4038 v celosti na mesto 
Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 = 
spolu 0,7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 13811991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- na dobu 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €/ ha / rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 

sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 
sc hv aľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely 
KN registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2

, 

z toho prenájom 60% výmery t.j . 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto Zlaté 
Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh pozemku: 
trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na L V č. 403 8 v celosti na mesto 
Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 = 
spolu O, 7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 
-na dobu lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €/ ha / rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 



využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 
sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~/ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~l' / 
\ ~\1'.\.Q.. 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 259/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. 
ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 12. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy a sú 
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 
o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č . 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/ 1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 10913 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m 2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na pestovanie 
plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO : 31 838 146 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
-na dobulOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ ha / rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov využíva na poľnohospodárske 
účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
schva ľuj e 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy a sú 
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 
o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/ 1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m 2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na LV č. 4038 



• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 403 8 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 8725 m 2 zapísaný na LV č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na pestovanie 
plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO: 31 838 146 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- na dobu lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ ha / rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov využíva na poľnohospodárske 
účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

-TehJZ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 260/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov a preložky 
verejného osvetlenia") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, IČO: 
3 5 790 164 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 v súvislosti 
s vybudovaním dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Meste Zlaté 
Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného 
osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv a 
povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti prevodcu 
(doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností prevodcu 
uvedených v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) v zmysle ustanovení 
uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 a na základe zmeny stavebníka 
stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s„ 
schvaľuje 

Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce so 
sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164 na 
základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 v súvislosti s vybudovaním 
dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Meste Zlaté Moravce), 
vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného osvetlenia k stavbe 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv a povinností budú 
prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti prevodcu (doterajšieho 
nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností prevodcu uvedených 
v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) v zmysle uzatvorenej Zmluvy 
o prenájme pozemku č. 3313118402/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s„ 



splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a povinností 
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv 
a povinností. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
-- ·--- rJJv__jÍ J 
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Uznesenie č. 261/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 
35 790 164 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 
a kanalizačnej prípojky D250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou 
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností 
z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového 
budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z dôvodu 
uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/18380/2015 
a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
schvaľuje 
Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce so 
sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, IČO: 3 5 790 164 na 
základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/18380/2015 
v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 a kanalizačnej prípojky D250 
k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou Zmluvou o prevode práv a 
povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností z budúceho oprávneného 
z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na nového budúceho oprávneného 
z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z dôvodu uzatvorenej Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-2244/18380/2015 a na základe zmeny 
stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 
na Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 
splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a povinností 
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o prevode práv 
a povinností. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015,,.~~r()-., 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 262/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, 
ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením 
kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267/3 o výmere 97 m2 

druh pozemku záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného v katastrálnom 
území Zlaté Moravce v L V číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana 
Kobesa, a manželky Dany Kobesovej, 

obaja bytom Hviezdoslavova 1748/10, 953 01 Zlaté Moravce, podľa§ 
9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 
za kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2

, t.j. za sumu 1.212,50 €. 
schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy na 
pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267/3 o výmere 97 m2 druh pozemku záhrady 
v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného v katastrálnom území Zlaté Moravce 
v L V číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Kobesa, 

a manželky Dany Kobesovej, 
obaja bytom Hviezdoslavova 1748/1 O, 953 01 Zlaté Moravce, podľa § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu 
majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, za 
kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2

, t.j. za sumu 1.212,50 €. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. ~~alážová 
zástupca primátora mesta 

~ ./ 

~J,<2... 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 263/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi 
Staroveckými zámennou zmluvou 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 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 953 01 
Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 podielovými 
spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1514, druh pozemku 
záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 125 m2. Jedná 
sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku mesta Zlaté Moravce. 
Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa 
mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod 
trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v celosti 
vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre 
ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 m2 podľa 
vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých na 
Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku odpredaného pánovi Richardovi 
Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať trvalú stavbu z dôvodu existencie 
telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je to uvedené v projekte k schválenému 
územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: „Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 
1653/2014/002-lng.Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu 
uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2

, 

pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
schvaľuje 

zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu prevodu 
zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 953 01 
Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 podielovými 
spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 1514, druh pozemku 
záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá výmera 125 m2. Jedná 
sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku mesta Zlaté Moravce. 
Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 



Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou by sa 
mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti pod 
trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v celosti 
vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 v kultúre 
ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 m2 podľa 
vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov Staroveckých na 
Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku odpredaného pánovi Richardovi 
Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať trvalú stavbu z dôvodu existencie 
telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je to uvedené v projekte k schválenému 
územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: „Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 
1653/2014/002-Ing. Ur., manželov Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu 
uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2, 

pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamier1aných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a, ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámennou 
zmluvou je: 
- mesto získa v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude jediný vlastník pozemkov pod 
trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku 
- manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre projekt 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" 
uk l adá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

MVDr. ~alážová 
zástupca primátora mesta 

,..---... .-
( ,4" ( Q_, 

PhDr. t\ťarÍán Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 264/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce - pozemku v k. 
ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, pre 
Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) platného VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 17. 12. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru 
Evanjelíckej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom 
Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v L V 
č. 6119 pre kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2, t.j. za sumu 528,-€ 
schvaľuje 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom Štefánikova 5, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 
o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v LV č. 6119 pre kupujúceho Mesto 
Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, za 
kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2

, t.j. za sumu 528,-€ 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

MVDr. M~alážová 
zástupca primátora mesta 

• 1 ~+, -
. d,,\.f>t. ~ 

PhDr. Manán Takáč 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 265/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., Námestie 
A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o„ Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od O 1. O 1. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o„ Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 nasledovný majetok 
mesta: 

a) budovy vedené na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

1706/1 Mes.kult.stredisko 435 255 680,29 198 239,74 57 440,55 

1706/2 Garáž 2398 5560,01 4 466,24 1 093 ,77 

4461 BUDOVA (KD Chyzerovce) 179 59 983,37 295 12,76 30470,61 

1564/ 1 Amfiteáter - šatne a pódium 2907 66 273 ,23 8 839,00 57 434,23 

1564/2 Amfiteáter - premietacia kabína 2911 9 202,20 1 23 1,00 7 971,20 

1546/1 1 Amfiteáter - sociálne zariadenie 2912 3 291 ,91 44 1,00 2 850,91 

Spolu 399 991,01 242 729,74 157 261,27 

b) budovy vedené na L V č. 4 261 v k. ú. Zlaté Moravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

3407/3 Garáž 2226 7 808,27 4 798,49 3 009,78 

3407/4 Šatne 2227 31 460,20 18 536,60 12 923,60 

3407/5 Telocvičiía 3134 181 77 1,66 106 509,08 75 262,58 

3407/6 Sociálne priestory 3 135 13 072,30 7 702,13 5370,17 

3407/8 Vodohosp. stavba 3 136 4 665,07 2 869,61 1 795,46 

3407/9 Hlavná tribúna 40 77 852,39 45858,2 1 31 994,18 

3407/15 Vodohosp. stavba 2229 1 056,26 650,01 406,25 

3407/ 18 Garáže 2228 26 373,30 16195,70 10 177,60 

Spolu 344 059,45 203 119,83 140 939,62 



c) stavby 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

Ploty 8 277,57 5 083,37 3 194,20 

Studne 59,78 36,96 22,82 

Vonkajšie úpravy 39 160,82 23 072,47 16 088,3 5 

3407/ 10 Bazén veľký 20 266,88 12 448,45 78 18,43 

3407113 Bazén malý 2 118,93 1 301,43 8 17,50 

3407117 Futbalové ihrisko hlavné IO 103,93 5 956,52 4 147,41 

3407/ 16 Futbalové ihrisko pomocné 1 o 809,30 6 370,83 4 438,47 

1564/3 
Plot z betónových panelov -

19 178,66 3 037,00 16 141 ,66 
amfiteáter 

1564/3 Lavičky na sedenie - amfiteáter 870,14 140,00 730,14 

1564/3 Prípojky - amfiteáter 8 661,78 1 376,00 7 285,78 

Spolu 119 507,79 58 823,03 60 684,76 

l Celkom budovy, stavby 863 558,25 504 672,60 358 885,65 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 ,,. ·"\:;:,~-;; ó"·,, !TL. r ,1 

/ ,-. ' '/J~ 
/ 11,\~' <:: .7· \ MVDr. Marta Balážová 

( ( ,. ,-:,. , .\ zástupca primátora mesta 

t \ '/ 1 

\ '.../ J ---\ · 1/ 

' 'Y --;·, ) o..W1. CJ 
'\"'Í,"-< ~~..1 •G~ PhDr. Marián Takáč 

'- ~ 'O''"'~'' , , 
~./ prednosta MsU 



Uznesenie č. 266/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zmluvy 
medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym samosprávnym krajom 
- Ponitrianske múzeum v Nitre, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce zvereného do 
správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenaj ímateľom Mestským 
strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou riaditeľkou, 
Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom Nitrianskym 
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným Mgr. Antonom Števkom 
- riaditeľom múzea, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 102 652 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Predmetom nájmu je prenájom časti nebytového priestoru o ploche 
280,0 m2, v budove so súpisným číslom 435, postavenej na parcele registra „C" číslo 1706/ 1 
v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom 
prenájmu nebytových priestorov je zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté 
Moravce. Navrhovaná doba prenájmu je na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.1 2.2017, za 
nájomné 1,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, ČI. 9 ods. 1, písm. g) v znení 
neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby spojené 
s obvyklým užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
využitie nebytových priestorov na záchranu ume1ecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj mesta 
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou 
- poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 
a nájomcom Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným 
Mgr. Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefänikova trieda 1, 949 01 Nitra, IČO: 
36 102 652 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom nájmu je prenájom 
časti nebytového priestoru o ploche 280,0 m2, v budove so súpisným číslom 435, postavenej 
na parcele registra „C" číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu nebytových priestorov je zotrvanie múzea a 
Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté Moravce. Prenájom sa schvaľuje na dobu určitú od 
01.01.2016 do 31.12.20 17, za nájomné 1,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 
ods. 1, písm. g) v znení neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady 
za služby spojené s obvyklým užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa 1e: 



využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj mesta 
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 
ukladá 
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
(!~ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

~\iA~ 
PhDr. Ma.rian Takáč 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 267/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a 
zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu 
p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou 
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom 
Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. zastúpeným Viliamom Ondrejkom 
prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34074040. 
Predmetom návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové priestory- 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej výmere 
66 m2

, ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so súpisným číslom 
40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN reg. „C'', č. 
parcely 3407/4 o výmere 376 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ 
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2

, druh 
pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN reg. „C", č. 
parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko 
malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C'', č . 
parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a budova 
Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. „C'', č. parcely 
340716 o výmere 272 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - vedené OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, ďalej len „predmet 
nájmu". 
Návrh schválenia prenájmu predmetu nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu určitú od O 1.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa ČL 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 
pondelok až piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 



stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 

/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste 
Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta 
Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce 
má záujem na jej podpore. 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou 
- poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 
a nájomcom Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vi On, o.z. zastúpeným Viliamom 
Ondrejkom prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34074040. 
Predmetom schváleného prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej výmere 
66 m2 , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so súpisným číslom 
40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. 
Zlaté Moravce na LV č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2

, ktoré sa nachádzajú v budove 
pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN reg. „C'', č. 
parcely 3407/4 o výmere 376 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ 
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2

, druh 
pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN reg. „C", č. 
parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko 
malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261 , 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C", č. 
parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a budova 
Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. „C", č . .parcely 
3407/6 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria - vedené OU Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, ďalej len „predmet 
nájmu". 
Prenájom predmetu nájmu sa schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 
pondelok až piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 



stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 17. 00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 

/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste 
Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta 
Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja tdesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce 
má záujem najej podpore. 
ukladá 
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
~JÁJ 

/ -~~~i:s'"i~;-...... MVDr. Marta Balážová 
,· --- - - -----. \ 

/ \", : . ,).,_ 
1 

\ zástupca primátora mesta 
: (''' . ' ~' \ --;J ./ 
II \;'.•, <' j !~d C, \ ~- r;) PhDr. Marián Takáč . ~ , 
\."<,r . @ . 16' prednosta MsU 
~~ „,,'-. 
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Uznesenie č. 268/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTA V, 
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17685541 
(nástupca spoločnosti ST ARS, s. r. o. na základe Zmluvy o postúpení práv, prevzatí 
záväzkov a povinností z 10. 04. 2012)(1BV - Mlynský potok Zlaté Moravce, 1. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1. 
mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický VODOST A V, 
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17685541, 
predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv kjednotlivým stavebným objektom „S0-02 
Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné osvetlenie" ktoré boli 
vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce - I. etapa" za kúpnu cenu 
celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce ako kupujúceho. 
schvaľuje 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom UL 1. 
mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTAV, 
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 17685541, 
predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom „S0-02 
Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné osvetlenie" ktoré boli 
vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce - I. etapa" za kúpnu cenu 
celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce ako kupujúceho. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 r}JJy 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

----;'\ 1 ,

\ ~ Q).~ 
PhDr. Marián Takáč 

prednosta Ms Ú 



' 
Mesto Zlaté Moravce 

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

Zástupca primátora mesta Zlaté Moravce MVDr. Marta Balážová využíva právo podľa § 13 
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zri adení v znení neskorších predpisov 
a nepodpisuj e Uznesenie č. 269/201 5 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 17. 12. 20 15, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 269/2015 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17. 12. 2015 

ktorým Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach: 
prerokovalo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
sc hv álilo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 20 15-
2025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, a to na základe 
nasledovného. 

Predmetným uznesením Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. Prílohu aktualizácie Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025 tvoria body, ktoré j e pred ich 
schválením Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach potrebné posúdiť príslušným 
orgánom v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi sov. Schválením 
aktualizácie pred dodržaním zákonného postupu posúdenia tohto strategického dokumentu by 
schválená aktualizácia bo la v rozpore s platnými právnymi predpismi . 

Vzhľadom na uvedené, keďže existujú zák01mé dôvody, som sa rozhodla tak, že 
výkon uvedeného uznesenia pozastavujem. 

V Zlatých Moravciach dňa 23 . 12. 2015 

Tel.: +42 1 37 69239O 1 
Fax: +42 1 3769 239 45 
E-mail : sekn:taríat@zlatemoravce.eu 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

Bankové spoj enie: IČO: 00308676 
Príma banka: 226001000115600, IBAN: SK74 5600 0000 0022 6001 0001 DIČ:202 105 8787 
VÚB: 33422 162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422 162 



Uznesenie č. 269/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 

Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 
prerokovalo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
schvaľuje 

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 1 7 .12.2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Msú 


