
Uznesenie č. 132/2015 
z 8. zasadnutja Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 8. zasadnutí MZ konaného 
dňa 25.06.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

/ Í<i rcf1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 133/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.20 15 

Určenie overovatcl'ov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
p r ero k ov alo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p . poslanca Vladimíra Klučiara ap. poslanca Ing. Karola Švajčíka 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.20 15 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

--.....,. 

V7 ~c· r~,7 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 134/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča 
za č lenov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú ap. poslanca MUDr. Ota Balca 

V Zlatých Moravciach, di1.a 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

j' ~(JÍ/C(t 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 135/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 8. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 8. MZ s nasledujúcimi zmenami 
Návrh p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča na zaradenie bodu: „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 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely , na dobu určitú a to do 30.6.2025, 
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. 28 programu 
zasadnutia 
Návrh p. poslankyne JUDr. Alžbety Esterkovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 

prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach", ako bod č . 29 
programu zasadnutia 
Návrh p. poslanca Ing. Karola Švajčíka na zaradenie bodu: „Návrh na schválenie 
zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu ajeho prenájom úspešnému investorovi v 
obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce·', ako bod č. 30 
programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta", ako bod 
č. 31 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra", ako bod č. 32 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik", ako bod č. 33 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Informácia 
o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu", ako bod č. 34 programu zasadnutia 
Návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku na zaradenie bodu: „Návrh na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce ", ako bod č. 35 
programu zasadnutia 



- Návrh p. poslanca Mgr. Mareka Holuba na stiahnutie bodu č.22: „Návrh na odpredaj 
pozemku manželom Kesegovým" 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

"' v} r <CíQt, 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 136/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 
Poskytnutie jednorazovej fin ančnej pomoci obyvatel'om mesta Zlaté Moravce, ktorí sa 
ocitli v ná hlej núdzi 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
prerokova lo 
poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa ocitli 
v náhlej núdzi 
schvaľ uj e 

poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa ocitli 
v náhlej núdzi z rozpočtu mesta Zlaté Moravce za nasledovných podmienok: 

a) o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci (JFP) je potrebné písomne požiadať. 
Žiadateľ, ktorým môže byť iba obyvateľ mesta Zlaté Moravce v žiadosti uvedie 
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, a tiež účel na ktorý JFP 
požaduje, 

b) o priznaní a výške JFP rozhoduje primátor mesta, 
c) výška JFP je spravidla 33,- eur, pričom táto môže byť na základe rozhodnutia 

primátora mesta upravená v závislosti od účelu, na ktorý sa požaduje a okolností 
samotného prípadu, 

d) žiadateľ je povinný účel, na ktorý bola JFP poskytnutá, preukázať a zdokl adovať do 30 
dní od použitia JFP. 

ruší 
uznesenie č. 22/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 27.01.2011 a VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 

primát.OJ:.ka mesta 

</ ÍC/) ///7 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Msú 



Uznesenie č. 137/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.20l5 

Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím 
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím 
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 9.900 eur na 
kapitálové výdavky na spolufinancovanie digitálnej techniky k projektu Digitalizácie kina 
Tekov v Zlatých Moravciach 

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 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 
~ 

if ,{«' /ŕf 1 / 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 138/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
p r erokova l o 
a) Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Tekov 

v Zlatých Moravciach 
b) Návrh na zabezpečenie pôžičky 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820 eur 
z Audiovizuálneho fondu 

d) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15 
berie na vedo mie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53 .820,00 eur 
z Audiovizuálneho fondu 
s ch v a/' uje 
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu maximálne vo výške 53 .820,00 eur na 

digitalizáciu kina Tekov v Z latých Moravciach 
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej 

predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí - digitálnej teclu1ike 
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15 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 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primá.tef.ka mesta 

rj1 ~I() f lir 1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 139/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
p r erokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na Dodatku č. 4 k VZN č. 6/20 11 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

V Zlatých Moravc iach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

1/1 {::' / 'if/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 140/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.201 5 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2000,- eur 
vedenej voči dlžníkovi BL INTERNATIONAL, s. r. o., Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce, IČO: 35 967 684 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 25. 
06.2015 
pre r okovalo 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej voči dlžníkovi: 
BL INTERNATIONAL, s.r.o„ Hviezdoslavova 183 Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z toho 
pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu nedoplatku 
za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur vzniknutá v období 
rokov 2008 - 20 11 z ti tulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v prenajatých priestoroch 
na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce. 
s ch v aľuj e 

trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a jej odpísanie 
z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129 87 eur vedenej voči dlžníkovi: 
BL INTERNATIONAL, s.r.o„ Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z toho 
pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu nedoplatku 
za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur vzniknutá v období 
rokov 2008 - 20 11 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v prenajatých priestoroch 
na UJ. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 {;A1 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátm!<a mesta 

J'LC!l'i<1. 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 141/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREV AN s.r.o., 
Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
pr e rokovalo 
spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti 
IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741 , ktoré boli postúpené zo spoločnosti 
DREV AN s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a nezaplatené rakvy) 
sc hvaľuj e 

vysporiadanie záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti 

IMEXFIN s.r.o„ Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741 , ktoré boli postúpené zo spoločnosti 
DREV AN s.r.o. , Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a nezaplatené rakvy) 
nasledovným spôsobom: 

1. Záhradnícke služby uhradia spoločnosti IMEXFIN s.r.o. , Nitra iba časť záväzkov -
a to záväzky, ktoré nie sú premlčané a tie záväzky, ktoré vyplývajú z faktúr, ktoré 
boli sčasti uhradené a nie sú premlčané - v celkovej sume neuhradených 
nepremlčaných záväzkov po lehote splatnosti 24 917,54 eur, 

2. Premlčané záväzky vyplývajúce z faktúr, ktorých splatnosť nastala v období od 
24.4.2006 až do 10.2.2011 , okrem faktúr, ktoré boli čiastočne uhradené 
a neuplynula u nich nová štvorročná premlčacia doba, uhradené nebudú, 

3. Rozhodnutie o zvyšnej časti záväzkov vo výške 65 553,53 eur sa ponechá na 
občianske súdne konanie 

sc hvaľuje 
financovanie úhrady časti záväzku voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. podľa bodu l 
schvaľovacej časti tohto uznesenia zmenou rozpočtu mesta Zlaté Moravce, ktorá bude prijatá 
osobitným uznesením mestského zastupiteľstva 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafina Ostriboňová 
primátorka mesta 

'"' ,.J ,(o/41 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č . 142/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného d11a 25. 06. 2015 

Návrh na fin ancovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o. Nitra 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 

a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o. Nitra 

b) návrh na použitie Rezervného fondu mesta 
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

sc hvaľuj e 

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej orgarnzac1e 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spo ločnosti IMEXFIN 
s.r.o . Nitra podľa predloženého návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 1 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 22.951,34 eur na úhradu záväzkov po 
lehote splatnosti viac ako 60 dní pre Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik 

c) úhradu záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra podľa predloženého návrhu 
a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 3 a úrokov z omeškania z neuhradených uznaných 
záväzkov po lehote splatnosti vo výške 24.917,54 eur v predpokladanej výške 
8.105,12 em uvedené v Prílohe č. 2 

d) 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 25.06.2015 

/ 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

</7 { c lrrc l 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 143/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokova l o 
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľ ov 
pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce 
schvaľ uje 

a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry 

a športu p.o. Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne: 

bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 4.911 eur 
• služby nadväzujúce ku knihovníckemu systému vo výške 407 eur 
kapitálový transfer príspevkovej organizácii na: 

• prevádzku knižnice so záväzným ukazovateľom na zakúpenie knihovníckeho systému 
vrátane obstarávacích nákladov vo výške 2. 182 eur 

b) znienu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v zmysle 

c) 

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 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

--..... 

</ (<r,rrr 1 
Ing. Miroslav Slosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 144/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.201 5 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.20 15 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Zlaté Moravce na rok 201 5 rozpočtovým opatrením č. 1 
sc h vaľuje 
zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 zák. 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.201 5 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 
...._,__ 

v ,{ď>/c( ''-
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 145/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu 
pani Zuzane Vojtasovicsovej 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.20 15 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 56/2015 zo dňa 26.02.2015 o schválení prevodu bytu 
v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/7 1 
o výmere 101 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu 
č. 1 3 (Hl), na 1. nadzenmom podlaží na Tekovskej č . 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

).- pre Zuzanu Vojtasovicsovú - bytom Tekovská 3027/51, 
953 O 1 Zlaté Moravce 

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

Dôvodom bodným osobitného zreteľa bolo: 
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

„ 11 ší 
uznesenie č. 56/2015 zo dňa 26.02.20 1 o schválení prevodu bytu v bytovom dome súpisné 
čís lo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere l 01 O m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: troji zbového bytu č. 1 3 (H 1 ), na 1. 
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlasttúcky podiel na pozemku 
v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č . 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

)> pre Zuzanu Vojtasovicsovú - bytom Tekovská 3027/51, 
953 O 1 Zlaté Moravce 

» z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa bolo: 
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta ,--

,/(c ../~! l 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 146/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu, podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 
83074/3740077-in pre manželov Vojtasovicsových 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 8. zasadnutí MsZ konanom dňa 25. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 1O1 O m2

, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. 
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
v podiele 83074/3740077-in, 

> pre manželov Zuzanu Voj tasovicsovú a Martina 
Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 3027 /51, 953 
O 1 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

> za kúpnopredaj nú cenu 34.908,91 € 
);:> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zr_eteľa je: 
- žiadateľka za slobodna Zuzana zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového 
domu, 
- žiadateľka j e užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi tohto 
bytu. 
schva ľuj e 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome súpisné 
čís lo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu 
č. 1 3 (Hl ), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku v podiele 83074/3740077-in, 

);:> pre manželov Zuzanu Vojtasovicsovú a Martina 
Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 3027/51 , 953 
O l Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

> za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 € 
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- žiadateľka za slobodna Zuzana zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového 
domu 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi tohto 
bytu. 



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

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta ----., 

(/ fť,,-/c1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 147/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu č. 38 (F2), podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom 
Lukáčovým 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06,2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku 
parcely KN registra „C" čís lo 3460/7 1 o výmere 1010 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej 
č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

).- pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 
obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
)..- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplati li finančnú zábezpeku 
pri výstavbe bytového domu, 
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 

schvaľuje 

spôsob prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra 
„C" číslo 346017 1 o výmere 1O1 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: 
troj izbového bytu č. 38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých 
Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83539/3740077-in z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

> pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 
obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
> z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľaje: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová Gzapla~tili fin_ančn,ú záh zpeku 
pri výstavbe bytového domu, 
kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 
~---~~STo 

® 
~ 

~ ® ~v 
"l l"f2 MO?.!>-

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primát,su~.a mesta 

\/(o{ttt 1 
Ing. M iroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 148/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce -
časť parcely registra „E" číslo 5616 o výmere cca 100 m2 v kultúre ostatná plocha, pre 
Richarda Havettu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konaného dňa 25. 
06.2015 
p r erokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce - časť mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m2 z parcely 
KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy z L V č. 5417, 
za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku, 
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre 
zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku, 
- pre Richarda Havettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01 
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2

, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu, 
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 
schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 

mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m2 z parcely KN registra „E" 
číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy z L V č. 541 7, za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku, 
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre 
zásobovanie budovy zo zám.k.ovej dlažby na od.kupovanom pozemku, 
- pre Richarda Havettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01 
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu, 
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 



uk l adá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej zmluvy 
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta -........ 

/l (j ;r,ť{ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 149/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 
Návrh oa schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dennom 
centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach - miestnosť č. 4 a prislúchajúcich 
priestorov - pre Mgr. Moniku Paulovú, 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 8. zasadnutí konanom dňa 25. 06. 
2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
nebytové priestory miestnosť č . 4 o výmere 23,91 m2 + ostatné prislúchajúce nebytové 
priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe 
súpisné číslo 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6, 
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté 
Moravce na L V č. 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12 953 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 na dobu jedného roka za nájomné v zmysle 
VZN č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce ÚČŤnného od 
11.07. 2011 v znení jeho Dodatkov článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „ výška 
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce 
alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnost: záujmovú umeleckú činnost; 

telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce 
ajeho obyvateľov - 1,00 €/rok" s tým že nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej 
časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, pomerná 
časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 10 - 15 dní v mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa 
sc hvaľuj e 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,91 m2 + ostatné prislúchajúce 
nebytové priestory (chodba kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m2, ktoré sa nachádzajú 
v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe 
súpisné č ís l o 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6, 
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté 
Moravce na L V č . 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce 
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 dobu jedného roka za nájomné v zmysle 
VZN č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 
11.07.2011 v zneníjeho Dodatkov článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „ výška 
nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce 
alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnost'. 
telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce 
a jeho obyvateľov - 1.00 €/rok" s tým, že nájorruúčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej 



časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, pomerná 
časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 1 O - 15 dní v mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia ~ 

r;;b;f;Ý V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primá~ka mesta 

v Í«lrt<t 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 150/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na 
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1169/29,31,33,35 
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 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.20 15 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej 
výmere 433 ,5 m2 (časť pozemku o výmere 306,1 m2 z parcely KN registra „C" číslo 250711, 
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce 
v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o výmere 127,4 m2 z parcely 
registra „E" čís l o 2378/ 1, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1803 m2 zapísanej 
v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na 
Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné č íslo 1169, 
orientačné čís lo 29-35 (podľa LV č. 4947), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Ondreja 
Bel ičína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri vybavovaní 
žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť parcely KN registra „C'' čís lo 2507/1, 
druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306, l m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. 
ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť parcely KN registra 
„E" číslo 23 78/1 , druh pozemku orná pôda o výmere 127 ,4 m2

, zapísanej v katastri 
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, 
ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré 
budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto náj mu, a to 
najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých 
písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od O 1.08.2015 do 31.07 .2030 , 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1„ písmeno b) 

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

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č. 

2561/201 2 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili tento 
pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
o celkovej výmere 433,5 m2 (časť pozemku o výmere 306,1 m2 z parcely KN registra „C'' 
číslo 250711 , druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté 
Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o výmere 127,4 m2 



z parcely registra „E" číslo 237811, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1803 rn2 

zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa 
nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 1169, 
orientačné číslo 29-35 (podľa LV č. 4947), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. Ondreja 
Beličína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri vybavovaní 
žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť parcely KN registra „C" číslo 250711 , 
druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306, 1 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. 
ú. Zlaté Moravce v LV č . 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť parcely KN regi stra 
„E" číslo 2378/ 1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2

, zapísanej v katastri 
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, 
ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie, ktoré 
budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to 
najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých 
písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 

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

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č. 

2561/2012 zo dií.a 25.07.20 12, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili tento 
pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 25 .06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primáto,rka mesta 

/fto/l'l'r 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 151/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa25.06.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o.(stavba „Obchodná galéria - Zlaté Moravce - Továrenská 
ulica - inžinierske siete")na časť parcely registra „E" číslo 5694 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
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 
obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu „Obchodná galéria -
Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena odplatne za sumu určenú 
znaleckým posudkom a na dobu neurčitú 
sc hvaľuj e 
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. Serafínou Ostrihoňovou -
primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky obchodná galéria 
a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu „Obchodná galéria - 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 strp ieť na budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí 
po ich vybudovaní: 
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb: 

vodovodnej prípojky obchodná galéria 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 dlžke 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 obchodná galéria 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 14 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 obchodnej galérie pre stavbu „Obchodná galéria - 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 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primámzka mesta 

/La:rq' 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 152/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 a návrh Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokov alo 
11 Info rmáciu o kontro lnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 
berie na vedomie 
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta --... 

~ (crcft/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Msú 



Uznesenie č. 153/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

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 L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o 
celkovej prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikatel'ské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, 
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 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove so 
súpisným číslom 50 l , 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 44,40 m2, za účelom 
prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a 
to do 30.6.2025, 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 na dobu určitú na 10 rokov, pričom prvých 5 
rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2

, pričom nájomníčka 
zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s možnosťou výpovede zo 
strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinnosti vrátenia alikvotnej sumy 
preukázateľne vynaložených investícií 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: 
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve prenajatých priestorov, 
ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 

schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 50 l , postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej výmere 
44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské 
účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 13 17 /28, 953 O 1 
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 na dobu určitú na IO rokov, 
pričom prvých 5 rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2

, 

pričom nájomníčka zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, 
s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinností vrátenia 
alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených investícií s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté 
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 

Dôvodom hodnvm osobitného zreteľa je: 
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve prenajatých priestorov, 
ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 

Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schv: ac::.ti ~a 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 {_,,rGc/UJ 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
prim~ka mesta 

~1 čď ŕ((-( 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 154/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25 .06.2015 
pr e r o k ov a l o 

ávrh na uskutočnen ie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenja s finančnými 

prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
s chva ľ uje 

Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárerua s finančnými 

prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
uk l adá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu nakladania s majetkom 
a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých 
Moravciach za obdobie od 1.1.20 11 do 30.6.2015 a predložiť správu o kontrole poslancom 
mestského zastupiteľstva do 30. 7.20 15. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2015 

Ing Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

~,(c;,""/nz_ 
Ing. Miroslav Slošár 

prednosta MsÚ 

/ 



Uznesenie č. 155/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Zupného domu a jeho prenaJom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 25. 06. 
2015 
prerokovalo 
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu ajeho prenájom úspešnému 
investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 
schvaľuje 

zámer „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspešnému investorovi v obchodnej 
verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 
sc hvaľuje 

komisiu určenú na prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za účelom 
výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy Župného domu vrátane jeho 
rekonštrukcie v zložení Ing. Karol Švaj čík, Mgr. Michal Cimmermann, JUDr. Alžbeta 
Esterková, Ing. Miroslav Šlosár, právnik mesta, Ing. Peter Kmeť, MUDr. Oto Balco 
žiada 
určenú komisiu o predloženie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za 
úče lom výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy Župného domu vrátane 
jeho rekonštrukcie na najbližšom plánovanom zasadnutí Mestského zastupitel stva. 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

<//óvŕ-'r; t 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 156/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.201 5 
pr e r o k ov al o 

a) návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti 

v municipálnom sektore na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta 
b) návrh na zabezpečenie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej 

efektívnosti v municipálnom sektore 
c) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 

be ri e na ve d o mi e 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru z úverovej linky EBRD na podpom 
energetickej efektívnosti v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur 
sc hvaľ uj e 

a) prijatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti 
v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur na financovanie rekonštrukcie budov 
vo vlastníctve mesta schválených mestským zastupiteľstvom spÍňajúcim podmienku 
energetickej úspornosti 

b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta 
c) 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 25. 06. 201 5 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 157/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 

Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 

25.06.2015 
prerokovalo 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
berie na vedomie 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu voči Slovenskému plynárenskému 
priemyslu, a.s„ Bratislava vo výške 133.577,58 eur. 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

J 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,--.. 
.; /-' v {_ r..C/'q</ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 158/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 15 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 

a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta 
Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne: 

bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 3.500 eur so záväzným ukazovateľom na jeho 

opravu a údržbu 
• prevádzku spoločnej správy a dielní podniku vo výške 142.900 eur 
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením 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 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

---
(//c/arl 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 159/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. Martina Cimráka, 
a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne pove ru je 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. Martina 
Cimráka za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 
do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené 
na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

if /o /r"t'( 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 160/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté 
Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na 
fw1kciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.20 15 
dočasne po ver uje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu za 
riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59 Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania 
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu 
riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

,..._,_ 

\(1~(/q't 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 161/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 20 15 
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce, Radlinského 14, Zlaté Moravce 
doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania 
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu 
riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25 .1 2.20 15 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia 
za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce, 
Radlinského 14, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po 
úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto 
príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 25 . 06. 2015 

/ 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(j(<Dí17< 1 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 162/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25. 06. 2015 
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku 1, Zlaté 
Moravce doposiaľ poverenú Simonu Holubovú, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na 
funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
do č asne pove r uje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ poverenú Simonu Holubovú za 
riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o., Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania 
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu 
riaditeľa tej to príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2015 

J 

~ 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 
~ 

(j ,,( Oírrt/ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 


