
Uznesenie č. 107/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 7. zasadnutí MZ konaného 
dňa 11.06.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(! 

'v '~!/t(ŕ J 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 108/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Romana Šíru ap. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

v,/' i!'l !ft; 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 109/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o I í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara 
za členov: p. poslankyňu Pharm. JUDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca RNDr. Jozefa Palušku 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
~ 

J',(v11-1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 110/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06.2O15 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 7. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 7. MZ s nasledujúcimi zmenami 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v 
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. 
Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C'' 
číslo 712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o celkovej 
prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu priestorov na prevádzkovanie 
nápojového automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018, pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná 
brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. konateľom Ing. Peter Grondžák, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 1 O programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Mruiy Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v 
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej 
prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, pre 
Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 
43222200 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 11 programu 
zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako 
garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom 
prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby -
garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL 
ZDNR, s.r.o„ Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 zastúpenú konateľom 
Milanom Valachom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č.12 
programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C'' číslo 3 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená 
ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o 
celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, pre Petra Vančíka, 
Hviezdoslavova 30, 953 01 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", ako bod č. 13 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 postavenej na 
parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 
Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej 
výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického 
oddelenia a 81 m2 na I. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou 
využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre 
Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 4586763 1 zastúpenú konateľom 
MUDr. Vladimírom Bátovským z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako 
bod č. 14 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným číslom 505, 
postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 

3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 14.12.2016 pre pre Záchranná 
zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 17336210, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov" ako bod č. 15 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej: „Návrh na riešenie situácie 
v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce" ako bod č. 
16 program zasadnutia 
Návrh p. poslanca Ivana Madolu na zaradeniu bodu: „Návrh na predloženie žiadosti 
o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov v Meste Zlaté Moravce", ako bod č. !.programu zasadnutia 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

'-... 
. (J / ( 
V 'f Dl<5t/ 

Ing. Miroslav Slosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 111/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C'' číslo 25 v 
k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra 
„C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o celkovej 
prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu priestorov na prevádzkovanie nápojového 
automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté 
Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. 
ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti 

vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o výmere 1 m2, za účelom prenájmu 
priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od 01.07.2015 do 
31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. 
konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 40€/mesačne 

za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie 
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzt'ahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. 
Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C' číslo 
712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti 
vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o výmere lm2, za účelom prenájmu 
priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od 01.07.2015 do 
31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. 
konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 
40€/mesačne za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(j J ~/C(} 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 112/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru - v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 
7/6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o 
celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, 
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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C' číslo 7/6 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej 
výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na 
podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020,pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. 
mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady 
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k. 
ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej 
prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie 
predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv. 
Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle 
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 
11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú 
zahrnuté paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r-.... 
(f ( (p 1'1·<-

lng. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 113/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako 
garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie 
sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté Moravce 
zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže pri internom 
pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú 
a to do 31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 
zastúpenú konateľom Milanom Valachom 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 
v sume 178,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené 
priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu ktorej 
prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou nemocnicou 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č . 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže pri 
internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, 
na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o„ Krušovská 2093, Topoľčany, 
IČO 36550892 zastúpenú konateľom Milanom Valachom za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v mení jeho 
Dodatkov v sume 1 78,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie 
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu ktorej 
prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou nemocnicou 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

\---

V1~o 1'4r 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 114/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v 
k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená 
ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o 
celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 

prerokovalo 

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako nebytové 
priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o celkovej prenajatej 
výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 01 Zlaté Moravce na dobu 
neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že 
v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca 
udržiavať v dobrom 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzt'ahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako 
nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 31 7, 320 a 319 o celkovej 
prenajatej výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 01 Zlaté Moravce na 
dobu neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že 
v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca 
udržiavať v dobrom 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

\(1/ (O /r; rl 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 115/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej 
prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí gynekologického 
oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania 
čistiacej a sterilizačnej miestnosti a to do 31.05.2020 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 postavenej 
na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej výmere 210 
m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na 1. 
poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej 

miestnosti 
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú konateľom 
MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady 
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho plynulej 
prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C'' číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 
Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej prenajatej výmere 
21 O m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na I. 
poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej 
miestnosti 
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú konateľom 
MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady 
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho plynulej 
prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

c/~ol'éff1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 116/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so sup1sným 
číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v 
L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 14.12.2016 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - časti nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 podľa doterajšieho 
užívania 
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
17336210, 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 od 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/20 11 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady 
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce 
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej podnájomnej 
zmluve zo dňa 30.4.2010 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
časti nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra 
„C"' číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 podľa 
doterajšieho užívania 
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
17336210, 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 od 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady 
za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce 
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej podnájomnej 
zmluve zo dňa 30.4.201 O 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,......, 
rj1/e:') /tr t / 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 117 /2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na riešenie 
situácie v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na riešenie 
situácie v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Korca, CSc. Zlaté Moravce 
poveruje 
primátorku mesta Zlaté Moravce: 
a) hľadať investora pre Mestskú nemocmcu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce 
b) vyvolať stretnutie s potenciálnym investorom, spoločnosťou Svet zdravia, a.s. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

.---

<fi(OP!, / 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 118/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky s názvom projektu „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh žiadosti o spolu financovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste 
Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu a to vo 
výške 1000€ 
schvaluje 
spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015 o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej 
republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce" vo výške 
minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu a to vo výške 1000€ 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r-... 

rj?/Díqr 
1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 119/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2014 
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2014 
d) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 

2014 
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2014 
schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 bez výhrad 
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 131.424, 73 eur 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
~ 

(/ , ( V í;zt/ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 120/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
berie na vedomie 
Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce 
za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
schvaľuje 

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,-..., 

r/lc2/cr11 
Ing. Miroslav Slosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 121/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 
Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014 
berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 

Zlaté Moravce k 31. 12. 2014 
b) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ 

Mojmírova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ 

Pribinova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
d) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ 

Robotnícka v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
e) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 11 .06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,--

(J~ <O/r,t 1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 122/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 60.330 eur 
nasledovne: 
~ na bežné výdavky vo výške 16.330 eur na zaplatenie pohľadávky z titulu náhrady ušlej 

mzdy na základe rozsudku Okresného súdu v Nitre v zmysle ustanovenia § 1 O ods. 9 
zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

~ na kapitálové výdavky vo výške 36.000 eur na financovanie konceptu a návrhu 
Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

~ na kapitálové výdavky vo výške 8.000 eur na zakúpenie traktorových kosačiek 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

r---

rf ./úJíq, 1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 123/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce k 31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami: 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia 
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonaťzmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu 
zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve 

-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 645.311 eur 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 1.160, 18 eur bude použitý na 

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

-67.634,91 eur bude vysporiadaná nasledovne: 
> zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 1.160, 18 eur 
> zostatok vo výške 66.474,73 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia 



ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu 
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva 
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na 
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septem · 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 <fi 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

/ÁlC/qrc 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 124/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k 31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce za rok 2014 s výhradami: 
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia 

zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením, pripadne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu 
zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 22.169 eur 
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne: 
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -2.575,72 
eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu 
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva 
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie 



nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na 
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri O 15. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

/7.( (t' /qr~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 125/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
za rok 2014 bez výhrad 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.202,44 eur bude použitý 

nasledovne: 
~ na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 9.916,59 eur 
~ prídel do rezervného fondu vo výške 1.285,85 eur 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým Je strata vo výške 
-9.916,59 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

.---

v/ otf7( 1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 126/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11 .06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
s chvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce za rok 
2014 s výhradami: 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia 
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-určiť alebo zriadiť samostatný účet na vedenie príjmov a výdavkov podnikateľskej 
činnosti tak, aby sa dali sledovať príjmy a výdavky v súlade so zákonom 
-nezabezpečenie vyrovnanosti hospodárenia za podnikateľskú činnosť k 31.12.2014 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 97.688 eur 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce nasledovne: 
a) strata z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške -63.390,74 eur bude zaúčtovaná 

na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 

-55.088,85 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu 
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva 



k hospodáreniu príspevkovej orgamzac1e. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na 
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri 015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
Primátorka mesta 

~---

(f ([) ft7'( 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 127 /2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 

11.06.2015 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

sc hvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2014 s výhradami; 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy 
-dôsledné dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve pri vedení účtovníctva 
organizácie 
-neumožnenie účasti audítora na fyzickej inventúre zásob k 31.12.2014 
a nepredloženie inventarizačného zápisu z mimoriadnej inventúry zásob k 28.2.2015 
-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Nerešpektovanie opakovaných upozornení zo strany audítorov na zohľadnenie rizika 
zníženia hodnoty materiálu na sklade a nedokončenej výroby formou opravných 
položiek. 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá organizácia 
zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-sledovanie príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na samostatnom účte v súlade 
so zákonom 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 27.197,33 eur bude použitý 

nasledovne: 



? na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 12.942,46 eur 
? prídel do rezervného fondu vo výške 14.254,87 eur 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-12. 94 2, 46 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu 
účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského zastupiteľstva 
k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá bude prerokovaná na 
zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a následne 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach v septembri 15. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 Gk 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 
~ 

~( r!"'f r11 J 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 









Uznesenie č. 130/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 

(stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce - Továrenská ulica - inžinierske siete") 
na časť parcely registra „E" číslo 5694 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MsZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, 
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim 
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom UL 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, 
IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim 
povinným. Spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na Mesto Zlaté Moravce ako 
vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky 
hypermarket a kanalizačnej prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo 
veci súhlasu so zriadením vecného bremena odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a 
na dobu neurčitú 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, 
zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako budúcim 
oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. 
mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou -
primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky hypermarket 
a kanalizačnej prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so 
zriadením vecných bremien odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a na dobu 
neurčitú, predmetom ktorých budú vecné bremená spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich 
vybudovaní: 
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb: 

vodovodnej prípojky D90 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti pozemku -
časť parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 
m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 15,3 bm v prospech 
spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v 
rozsahu podľa grafickej prílohy), 
kanalizačnej prípojky D250 na časti pozemku parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku 
ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, v dÍžke cca 13,7 bm v prospech spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM 
s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy), 

- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku - časti parcele 
reg. „E" č. 5694 v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia, 



- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným 
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto potrubí. 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísaná 
v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2

, druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" odplatne za sumu určenú znaleckým 
posudkom podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa 
priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na podpis 
splnomocňuje 
primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
~ 

'.( /'0('711 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 131/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - pod časťou komunikácie nachádzajúcej sa na 
Továrenskej ulici pre QUEEN INVESTMENT ZM 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici - prenájom 
časti pozemku o výmere 1177 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 18930 m v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č . 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele mesta 5/12-in na 
parcelách KN registra „E" číslo: 5131/2, druh pozemku orná pôda o výmere 16 m2

, 5132/2, 
druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2

, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2 

zapísané v LV č. 7265 a 5134/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 5135/2, druh 
pozemku orná pôda o výmere 19 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v L V č. 7266 na Mesto 
Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m2 

- z toho 5/12-in = 29,17 m2
, pričom celková plocha 

prenájmuje 1206,17 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi RalfKohout a Miroslav Kamenický 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok 
(slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno a) 

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

- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Zlatých 
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby 
HYPERMARKETU Zlaté Moravce 
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania 
s chvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici 
- prenájom časti pozemku o výmere 1177 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele 
mesta 5/12-in na parcelách KN registra „E" číslo: 5131/2, druh pozemku orná pôda o výmere 
16 m2

, 5132/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2
, 5133/2, druh pozemku orná pôda 

o výmere 8 m2 zapísané v L V č. 7265 a 5134/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 
5135/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v LV č. 
7266 na Mesto Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m2 

- z toho 5/12-in = 29,17 m2
, pričom 

celková plocha prenájmu je 1206, 17 m2 



- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi RalfKohout a Miroslav Kamenický 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok 
(slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č . 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1„ písmeno a) 

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

- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Zlatých 
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby 
HYPERMARKETU Zlaté Moravce 
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania 
ukladá 

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

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primá!Qrka mesta 

v~~ht/ 
Ing. Miroslav Slosár 

prednosta MsÚ 


