
Uznesenie č. 163/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 9. zasadnutí MZ konanom 
dňa 08.09.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015 

( 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka mesta 

V1 a:v ,,,,, / 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 164/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú ap. poslankyňu Mgr. 
Denisu Uhrinovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015 CJgi;JJ 
/ 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Vt(9ŕ<11 / 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 165/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú 
za členov: p. poslanca Ing. Mareka Holuba ap. poslanca Vladimíra Klučiara 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

(/t((J/?I~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 166/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 9. MZ 
schvaľuje 
program zasadnutia 9. MZ s nasledujúcimi zmenami: 

Návrh p. poslanca Ing. Jána Adamca na zaradenie bodu: „ Odňatie majetku zo správy 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 
č. 4, Zlaté Moravce do majetku Mesta Zlaté Moravce ", ako bod č. 21 programu 
zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a na zmenu rozpočtu v 
rozpočtových organizáciách mesta" ako bod č. 22 programu zasadnutia 
Návrh p. poslanca Ivana Madolu na zaradenie bodu: „Informácia o aktuálnej situácii 
v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015" ako bod č. 23 
programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev" ako bod č. 24 
programu zasadnutia 

V Zlatých Moravciach, dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátot=ka mesta 

(/i lo /11:·r 7t~ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 167 /2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Informácia poslancom mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec o výsledku 
konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
Informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
berie na vedomie 
Informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
priirka mesta 

V<t<Ptt/r/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 168/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých 
Moravciach - 2015" a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
rozpočtovým opatrením č. 11 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
a) návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých 

Moravciach - 2015" 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 11 
schvaľuje 
a) spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach -

2015" 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 11 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), 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 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
pr~torka mesta 

<j' j rt' / n{/ 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 169/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08. 09. 2015 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z 
LV č. 4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015 
novovytvorená parcela KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre 
ostatná plocha, z LV č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 

v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 
3407/21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM, s.r.o. 
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 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z L V č. 
4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015 novovytvorená parcela 
KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV č. 4261 
parcelu KN registra „C'' číslo 3407 /3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria 
a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné 
plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186, 
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom. 

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

vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy 
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015 

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté 
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom, 
aerobic sála, spinning aréna, 

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce 
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a 
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce 
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady 

budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením 
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na 
vlastné náklady 

prevod pozemkov za cenu minimálne 20 €/m2. 

schvaľuje 

spôsob prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č. 4261 časť parcely KN 
registra „C'' číslo 340711 podľa GP č. 88/2015 novovytvorená parcela KN registra „C" číslo 
3407122 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z L V č. 4261 parcelu KN registra „C" 
číslo 3407 /3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z L V č. 73 78 parcelu 



KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO : 36 546 186, 
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom. 

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

vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy 
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015 

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté 
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom, 
aerobic sála, spinning aréna, 

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce 
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a 
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce 
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady 

budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením 
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na 
vlastné náklady 

prevod pozemkov za cenu minimálne 20 €/m2. 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primárorka mesta 

cif (Of '7'v 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Msú 



Uznesenie č. 170/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08. 09. 2015 

Návrh na odňatie majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na odňatie zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta: 

1. odňať celý pozemok - parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria 

2. odňať časť pozemku - časť parcely KN registra „C'' číslo 3407/1 o výmere 2921 m2 

druh pozemku ostatné plochy (podľa GP č. 88/2015 je to novovytvorená parcela KN 
registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 druh pozemku ostatná plocha, ale ešte 
nezapísaná v katastri nehnuteľností)- zvyšná časť parcely 3407/1 o výmere 4 3874 m2 

ostáva naďalej v správe MSKaŠ. 
schvaľuje 
odňatie s účinnosťou od 08.09.2015 zo správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce nasledovný majetok mesta: 

1. odňať celý pozemok - parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, obstarávacia hodnota 830,- €, zostatková 
hodnota 830,- €. 

2. odňať časť pozemku - časť parcely KN registra „C" číslo 340711 o výmere 2921 m2 

druh pozemku ostatné plochy (podľa GP č. 88/2015 je to novovytvorená parcela KN 
registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 druh pozemku ostatná plocha, ale ešte 
nezapísaná v katastri nehnuteľností)- zvyšná časť parcely 3407/1 o výmere 4 3874 m2 

ostáva naďalej v správe MSKaŠ. Obstarávacia hodnota 1514,54 €,zostatková hodnota 
1514,54 €, 

a to z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) VZN č . 6/2011 Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce v platnom znení, že je v záujme mesta využívať takýto majetok iným 
spôsobom. 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

(/ ( íO fq't , 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 171/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08. 09. 2015 

Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č. 
4261 časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015 novovytvorená 
parcela KN registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV 
č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané 
plochy a nádvoria a z LV č. 7378 parcelu KN registra „C" číslo 3407/21 o výmere 1000 
m2 v kultúre ostatné plochy pre spoločnosť NBM, s.r.o. 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 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce - z LV č. 4261 
časť parcely KN registra „C" číslo 3407/1 podľa GP č. 88/2015 novovytvorená parcela KN 
registra „C" číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná plocha, z LV č. 4261 parcelu 
KN registra „C" číslo 3407 /3 o výmere 160 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria a z L V 
č. 7378 parcelu KN registra „C'' číslo 3407/21 o výmere 1000 m2 v kultúre ostatné plochy, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186, 
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom. 

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

vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy 
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015 

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté 
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom, 
aerobic sála, spinning aréna, 

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce 
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a 
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce 
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady 

budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením 
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na 
vlastné náklady 

prevod pozemkov za cenu 25 €/m2. 

s ch v a ťuj e 
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce 
- z L V č. 4261 časť parcely KN registra „C" číslo 340711 podľa GP č. 88/2015 
novovytvorená parcela KN registra „C'' číslo 3407/22 o výmere 2921 m2 v kultúre ostatná 
plocha, z LV č. 4261 parcelu KN registra „C" číslo 3407/3 o výmere 160 m2 v kultúre 



zastavané plochy a nádvoria a z L V č. 73 78 parcelu KN registra „C" číslo 3407 /21 o výmere 
1 OOO m2 v kultúre ostatné plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- pre NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186, 
zastúpenú konateľom spoločnosti Branislavom Nevínom. 

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

vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy 
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015 

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté 
Moravce nie sú prístupné verejnosti: 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom, 
aerobic sála, spinning aréna, 

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce 
existujúce multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a 
skladové účely na vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce 
a súčasne toto zariadenie pripojiť na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady 

budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením 
na existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na 
vlastné náklady 

prevod pozemkov za cenu 25 €/m2. 

ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej 
zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia, s prihliadnutím na zakotvenie 
podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho Mesta Zlaté Moravce 
v prípade, že kupujúcemu nebudú poskytnuté finančné prostriedky získané 
z eurofondov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na základe Výzvy 
č. 71 PRV/2015 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

(/1~rrr/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 172/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na zrušenie uznesenia č.139/2015 - 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 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
Návrh na zrušenie uznesenia č . 139/2015 - Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce dodatkom č. 4 
ruší 
uznesenie č.139/2015 - Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté 
Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

J7 /<1/efv-
1ng. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 173/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - podľa 

geometrického plánu č. 65/2015 novovytvorenej parcely registra „C" číslo 1918/17 
o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, pre Richarda Havettu 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 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (z 
L V č. 5417) - podľa geometrického plánu č. 65/2015 vyhotoveného GOK Tibor Drienovský 
zo dňa 30.07.2015, úradne overeného 03.08.2015 novovytvorenej parcely KN registra „C" 
číslo 1918/17 o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach v susedstve nehnuteľností žiadateľa, 
~ pre Richarda Havettu rod. Havetta, nar. 01.06.1968, bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 
O 1 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 schválenú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2

• 

~ za podmienok, že kupujúci zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku 
chodníku, dodá materiál na rekonštrukciu samotného chodníka popred jeho časť pozemku 
a vytvorí spevnenú plochu pre zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom 
pozemku. 
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. 
s ch v a ťuj e 
3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (z L V č. 5417) - podľa geometrického plánu č. 65/2015 vyhotoveného GOK 
Tibor Drienovský zo dňa 30.07.2015, úradne overeného 03.08.2015 novovytvorenej parcely 
KN registra „C" číslo 1918/17 o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, ktorý sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach v susedstve 
nehnuteľností žiadateľa, 

~ pre Richarda Havettu rod. Havetta, nar. 01.06.1968, bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 
O 1 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 schválenú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2

• 

~ za podmienok, že kupujúci zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku 
chodníku, dodá materiál na rekonštrukciu samotného chodníka popred jeho časť pozemku 
a vytvorí spevnenú plochu pre zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom 
pozemku 
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. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej zmluvy 
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

) 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

.--...,_ 

V/cPfc/v 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 174/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného 
bremena Mestom Zlaté Moravce, investorom p. Ing. Františkom Paulovičom, 
a oprávneným z vecného bremena SPP-distribúcia, a.s. {„Plynová prípojka 
k rodinnému domu") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
z vecného bremena, spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35910739 ako oprávneným z vecného bremena a Ing. Františkom 
Paulovičom, nar. 10.05.1958, bytom Železničiarska 2088/19, 953 01 Zlaté Moravce ako 
investorom v súvislosti so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností - Plynovej 
prípojky k rodinnému domu vybudovanej na verejnom priestranstve a vo veci súhlasu so 
zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena 
bezodplatne. 
Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným 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 2322/1 o výmere 6778 m2 
, druh pozemku orná pôda. 

Predmetom zriadenia vecného bremena bude v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 
a) existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 
ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení 
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 10/2015 vyhotoveným Ing. Mario 
Lorinczi, IČO: 35338768, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym 
odborom pod číslom 210/2015 dňa 02.06.2015 a 
b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 
schvaľuje 

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným 
z vecného bremena, spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35910739 ako oprávneným z vecného bremena a Ing. Františkom 
Paulovičom, nar. 10.05.1958, bytom Železničiarska 2088/19, 953 01 Zlaté Moravce ako 
investorom v súvislosti so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností - Plynovej 
prípojky k rodinnému domu vybudovanej na verejnom priestranstve a vo veci súhlasu so 
zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena 
bezodplatne. 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej výlučným 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 2322/1 o výmere 6778 m2 
, druh pozemku orná pôda. 

Predmetom zriadenia vecného bremena bude v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 
a) existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 
ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení 



a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 10/2015 vyhotoveným Ing. Mario 
Lärinczi, IČO: 35338768, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym 
odborom pod číslom 210/2015 dňa 02.06.2015 a 
b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta pripraviť uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o zriadení vecného bremena 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce na podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 175/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre - rekreačná chata sup1sné 
číslo č. 62, pozemky čísla parciel 446/1, 446/2 a 447/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 
Kopanice v obci Hodruša-Hámre - stavbu súpisné číslo 62 postavenú na pozemku parcele 
KN registra „C'' číslo 446/1 - rekreačnú chatu a pozemky parcelu KN registra „C" číslo 
446/1 o výmere 91 m2 

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok pod stavbou, 
parcelu KN registra „C" číslo 446/2 o výmere 50 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria pozemok na ktorom sa nachádza dvor a parcelu KN registra „C'' číslo 447/1 
o výmere 879 m2

, druh pozemku záhrady, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Kopanice v 
LV č. 142 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 62 postavenej na pozemku parcele 
KN registra „C" číslo 446/1 - rekreačnej chaty a pozemkov parcely KN registra „C" číslo 
446/1, 446/2 a 447/1 o spoločnej výmere 1020 m2 nachádzajúcich sa v intraviláne obce 
Hodruša-Hámre v katastrálnom území Kopanice, všetok majetok zapísaný v LV č. 142 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č . 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 142) -
„Odpredaj stavby a pozemkov v obci Hodruša-Hámre", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre: 

• stavba súpisné č. 62 (druh stavby: rekreačná chata) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C" číslo 44611 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre: 

• parcela KN registra „C" číslo 446/1 o výmere 91 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

• parcela KN registra „C" číslo 446/2 o výmere 50 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) a 

• parcela KN registra „C" číslo 447/1 o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady) 
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 
prerokovalo 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj stavby a pozemkov účelovo viazať na 
projektové dokumentácie nehnuteľností v majetku mesta 



schvaľuje 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle 
§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Kopanice v obci Hodruša
Hámre - stavbu súpisné číslo 62 postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 446/l 
- rekreačnú chatu a pozemky parcelu KN registra „C'' číslo 446/1 o výmere 91 m2 , druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok pod stavbou, parcelu KN registra „C" číslo 
446/2 o výmere 50 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pozemok na ktorom sa 
nachádza dvor a parcelu KN registra „C" číslo 447/1 o výmere 879 m2

, druh pozemku 
záhrady, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Kopanice v LV č. 142 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - stavby súpisné číslo 62 postavenej na pozemku parcele KN registra „C" číslo 
446/1 - rekreačnej chaty a pozemkov parcely KN registra „C'' číslo 446/1, 446/2 a 44711 
o spoločnej výmere 1020 m2 nachádzajúcich sa v intraviláne obce Hodruša-Hámre 
v katastrálnom území Kopanice, všetok majetok zapísaný v L V č. 142 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 142) -
„Odpredaj stavby a pozemkov v obci Hodruša-Hámre", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre: 

• stavba súpisné č. 62 (druh stavby: rekreačná chata) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C'' číslo 446/1 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre: 

• parcela KN registra „C" číslo 446/l o výmere 91 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

• parcela KN registra „C" číslo 446/2 o výmere 50 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) a 

• parcela KN registra „C" číslo 44711 o výmere 879 m2 (druh pozemku: záhrady) 
a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 
menuje 

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú ap. poslankyňu 
PaedDr. Klaudiu Ivanovičovú 
schvaľuje 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj stavby a pozemkov účelovo viazať na 
projektové dokumentácie nehnuteľností v majetku mesta 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

• zabezpečiť v termíne do 14.09.2015 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.10.2015 podľa 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 

• uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
cenu (100%) 

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

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

r/ ( <ollt/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 176/2015 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
(L V č. 3453) - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na 
Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach - v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti - pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých 
Moravciach zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 

~ parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C'' , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

).> parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

).> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 
~ stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 
~ stavby súpisné č . 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/3 
r stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/4 
~ stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej 

sa na pozemku parcela č. 2606/5 
~ stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/6 



);.;- stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 
2606/8 

~ drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12 

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - spôsobom podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na 
základe obchodnej verejnej súťaže 
b) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 3453 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 

~ parcela KN registra „C'' , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

);.;- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C'', číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

~ parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 
~ stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 
~ stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/3 
~ stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/4 
~ stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej 

sa na pozemku parcela č. 2606/5 
~ stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/6 
~ stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/8 



);>- drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12 

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu 
tohto uznesenia/ 
schvaľuje 
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce v zmysle 
§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -
schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 3453 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 

);>- parcela KN registra „C'' , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

')' parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

);>- parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

).> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

).> parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 
);> stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 
);>- stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/3 
);>- stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/4 
);>- stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej 

sa na pozemku parcela č. 2606/5 
);>- stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/6 
);>- stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/8 
);>- drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela č. 2606/12 



a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - spôsobom podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na 
základe obchodnej verejnej súťaže 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely 
na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
3453 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Viničnej v Zlatých 
Moravciach): 

.);>- parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

.);>- parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

).i> parcela KN registra „C" , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

.);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

.);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/5 o výmere 132 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

.);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

.);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

'y parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/8 o výmere 501 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

.);>- parcela KN registra „C", číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Viničnej v Zlatých Moravciach): 
-,. stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 
.);>- stavby súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/3 
~ stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachádzajúcej sa na pozemku 

parcela č. 2606/4 
.);>- stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúcej 

sa na pozemku parcela č. 2606/5 
.);>- stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/6 
.);>- stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 

2606/8 
).i> drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúcej sa na 

pozemku parcela č. 2606/12 
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 



rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na podnikateľské 
účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu 
tohto uznesenia/ 
menuje 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to p. poslanec Ing. Ján Adamec ap. poslanec PaedDr. 
Pavol Petrovič 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

zabezpečiť v termíne do 14.09.2015 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.10.2015 podľa 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
ponúknutú cenu (50%) a účel využitia budov (50%) 
predložiť primátorke mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 
vereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

0ief-t1 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 177/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - Župného domu a nádvoria na Ul. Župnej v Zlatých Moravciach -
v k.ú. Zlaté Moravce stavby súpisné číslo č. 314 postavenej na pozemku parcele 
registra „C" číslo 658/1, stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele 
registra „C" číslo 658/2, stavby súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele 
registra „C" číslo 658/9 a pozemkov nádvorí časť parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2, 
658/9 a celých parciel registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 
m2, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 

08.09.2015 
prerokovalo 
a) návrh na schválenie spôsobu prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - schválenie zámeru prenajať nehnuteľnosti nachádzajúce sa na 
Župnej ul. v Zlatých Moravciach - národnú kultúrnu pamiatku Župný dom s nádvoriami 
a prislúchajúcimi budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
3453 - stavby súpisné číslo 314 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/1, 
stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/2, stavby 
súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov 
nádvorí časť parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C'' číslo 
658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2 

, za podmienky zrekonštruovania 
nebytových priestorov a pozemkov podľa určených požiadaviek 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 

b) návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prenájmu a 
rekonštrukcie majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nehnuteľnosti nachádzajúcich 
sa na Župnej ul. v Zlatých Moravciach - národnej kultúrnej pamiatky Župný dom 
s nádvoriami a prislúchajúcimi budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté 
Moravce na L V č. 3453 - stavby súpisné číslo 314 postavenej na pozemku parcele registra 
„C" číslo 658/1, stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 
658/2, stavby súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 
a pozemkov nádvorí časť parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel 
registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V 
č. 3453) - „Prenájom a rekonštrukcia Župného domu a priľahlých pozemkov v Zlatých 
Moravciach", a to 
stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Župnej v Zlatých Moravciach): 

• stavba súpisné č. 314 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný dom 
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/1 pozostávajúca: 



z podzemného priestoru o rozlohe 32,64 m2 (schody 4,48 m2 a 3 menšie priestory 
o rozlohe 28, 16 m2 

) 

z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 1606,81 m2 (z toho kancelárie 1315 m2 

a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 291,81 m2
) 

z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 1680,15 m2 (z toho kancelárie 1284,68 
m2 a chodby, schodištia a WC 395,47 m2

) 

• stavba súpisné č. 2391 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný 
dom nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/2 
pozostávajúca: 
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 592,85 m2 (z toho kancelárie 499,30 m2 

a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 93,55 m2
) 

z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 392,23 m2 (z toho kancelárie 353,78 m2 

a chodby, schodištia a WC 38,45 m2
) 

• stavba súpisné č. 2392 (druh stavby: dom) Nízka administratívna budova 
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/9 pozostávajúca: 
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 93,30 m2 (z toho kancelárie 80,08 m2 

a sociálne zariadenie 13,22 m2
) 

z väčšej časti dlhodobo nevyužívaných Mestom Zlaté Moravce 

a pozemkov o celkovej rozlohe 3238 m2
, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce priľahlých 

k Župnému domu v Zlatých Moravciach): 
• z parcely KN registra „C" číslo 658/1 o celkovej výmere 3841 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) plocha nádvoria cca 1347 m2 a v ostatnej časti dvora cca 
160 m2

, 

• z parcely KN registra „C" číslo 658/2 o celkovej výmere 815 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora cca 53 m2, 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/3 o celkovej výmere 681 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/4 o celkovej výmere 782 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/5 o celkovej výmere 164 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 

• z parcely KN registra „C" číslo 658/9 o celkovej výmere 184 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) ako prístrešok v ostatnej časti dvora cca 51 m2

• 

pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia. 
schvaľuje 
a) spôsob prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov - schválenie zámeru prenajať nehnuteľnosti nac~ádzajúce sa na Župnej ul. 
v Zlatých Moravciach - národnú kultúrnu pamiatku Zupný dom s nádvoriami 
a prislúchajúcimi budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
3453 - stavby súpisné číslo 314 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/1, 
stavby súpisné číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/2, stavby 
súpisné číslo 2392 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov 
nádvorí časť parciel registra „C" číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C" číslo 
658/3, 658/4 a 658/5 o spoločnej výmere cca 3238 m2 

, za podmienky zrekonštruovania 
nebytových priestorov a pozemkov podľa určených požiadaviek 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 



b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prenájmu a rekonštrukcie majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - nehnuteľností nachádzajúcich sa na Župnej ul. v Zlatých 
Moravciach - národnú kultúrnu pamiatku Župný dom s nádvoriami a prislúchajúcimi 
budovami, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 - stavby 
súpisné číslo 314 postavenej na pozemku parcele registra „C'' číslo 658/1, stavby súpisné 
číslo 2391 postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/2, stavby súpisné číslo 2392 
postavenej na pozemku parcele registra „C" číslo 658/9 a pozemkov nádvorí časť parciel 
registra „C'' číslo 658/1, 658/2, 658/9 a celých parciel registra „C" číslo 658/3, 658/4 a 658/5 
o spoločnej výmere cca 3238 m2 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - prenájmu a rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V 
č. 3453) - „Prenájom a rekonštrukcia Župného domu a priľahlých pozemkov v Zlatých 
Moravciach", a to 
stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Župnej v Zlatých Moravciach): 

• stavba súpisné č. 314 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný dom 
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/1 pozostávajúca: 
z podzemného priestoru o rozlohe 32,64 m2 (schody 4,48 m2 a 3 menšie priestory 
o rozlohe 28, 16 m2 

) 

z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 1606,81 m2 (z toho kancelárie 1315 m2 

a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 291 ,81 m2
) 

z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 1680,15 m2 (z toho kancelárie 1284,68 
m2 a chodby, schodištia a WC 395,47 m2

) 

• stavba súpisné č . 2391 (druh stavby: dom; národná kultúrna pamiatka) Župný 
dom nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/2 
pozostávajúca: 
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 592,85 m2 (z toho kancelárie 499,30 m2 

a chodby, schodištia, WC a výťahové šachty 93 ,55 m2
) 

z druhého nadzemného podlažia o rozlohe 392,23 m2 (z toho kancelárie 353,78 m2 

a chodby, schodištia a WC 38,45 m2
) 

• stavba súpisné č. 2392 (druh stavby: dom) Nízka administratívna budova 
nachádzajúca sa na pozemku parcela KN registra „C" číslo 658/9 pozostávajúca: 
z prvého nadzemného podlažia o rozlohe 93,30 m2 (z toho kancelárie 80,08 m2 

a sociálne zariadenie 13 ,22 m2
) 

z väčšej časti dlhodobo nevyužívaných Mestom Zlaté Moravce 
a pozemkov o celkovej rozlohe 3238 m2

, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce priľahlých 
k Župnému domu v Zlatých Moravciach): 

• z parcely KN registra „C" číslo 658/1 o celkovej výmere 3841 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) plocha nádvoria cca 134 7 m2 a v ostatnej časti dvora cca 
160 m2

, 

• z parcely KN registra „C" číslo 658/2 o celkovej výmere 815 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora cca 53 m2, 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/3 o celkovej výmere 681 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/4 o celkovej výmere 782 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 

• celá parcela KN registra „C" číslo 658/5 o celkovej výmere 164 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) v ostatnej časti dvora 



• z parcely KN registra „C" číslo 658/9 o celkovej výmere 184 m2 (druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria) ako prístrešok v ostatnej časti dvora cca 51 m2

. 

pričom súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia. 
menuje 

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
dvaja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorkou mesta a všetci poslanci 
mestského zastupiteľstva 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 
• zabezpečiť v termíne do 14.09.2015 vyhlásenie obchodnej verejnej 

a ukončenie predkladania návrhov s termínom uzávierky do 30.10.2015 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 

súťaže 

podľa 

• uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov: najvyššiu 
cenu prenájmu (25% ), najkratšiu dobu rekonštrukcie (25%) a najkratšiu dobu 
prenájmu (50%) 

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

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

~ 

r/ f of1v 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 179/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a návrh na zmenu rozpočtu v 
rozpočtových organizáciách mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
a) návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce 
b) návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta 
schvaľuje 

a) prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu 

b) zmenu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štátnej 
správy na rok 2015 v rozpočtových organizáciách mesta na úrovni kategórií ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
Základná škola Robotnícka - mzdy + 18.000 eur 
Základná škola Robotnícka - odvody + 6.000 eur 

Základná škola Pribinova-tovary a služby - 17.000 eur 
Základná škola Mojmírova-tovary a služby - 7.000 eur 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

w \ - j • ť. j 

'( (~ á' -1.,.." __, r ,1 
I ~ t,1()'(\ . . 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta .......__ 

\/ ( ({) /'?'(/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 180/2015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Informácia o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí MZ konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
a) informáciu o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
berie na vedomie 
informáciu o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik 
schvaľuje 

a) 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 

b) prípravu zlúčenia podnikov Technické služby mesta Zlaté Moravce a Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, ktoré sú mestskými podnikmi 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

-....... 

t/ Ír.o /ŕf[/ 
Ing. Miroslav Šlosár 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 18112015 
z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.09.2015 

Návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 
08.09.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev: 
z každého rokovania Mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 1 O dní zápisnica, 
ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program 
zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých 
hlasovaniach, príp. menovité hlasovanie 
schvaľuje 

návrh na schválenie rozsahu zápisníc z rokovaní Mestských zastupiteľstiev: 
z každého rokovania Mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 1 O dní zápisnica, 
ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program 
zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých 
hlasovaniach, príp. menovité hlasovanie 

V Zlatých Moravciach dňa 08.09.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



' 
Mesto Zlaté Moravce 

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

Primátorka Mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová využíva právo podľa § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje 
Uznesenie č. 178/2015 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 08.09.2015, čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
č. 178/2015 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08. 09. 2015 

ktorým Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach: 
prerokovalo 
návrh na odňatie majetku Mesta Zlaté Moravce zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce 
o dn ím a 
zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, 
Bernolákova č. 4, Zlaté Moravce, nasledovný majetok Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 
01.10.2015 a ukladá vedúcemu oddeleniu správy majetku mesta vypracovať nájomnú zmluvu 
k podpisu štatutárnym zástupcom mesta v súlade s VZN č .6/2011 Zásady hospodárenia s 
majetkom mesta Zlaté Moravce v znení dodatkov 

budovy vedené na L V č. 3467 vedené v k. ú. Zlaté Moravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia 

číslo 
Popis 

číslo cena 

3 Interný pavilón 486 2 487 790,09 

7/2,7/3 Interno-chirurg.pavilón 491,2257 160 671,02 

7/2 Interno-chirurg.pavilón TZ 491 313 058,01 

717 Adm. budova riaditeľstva 492 43 813,52 

715 Gyn.-pôr. Pavilón 496 62 037,64 

716 Hospodárska budova-príjem 501 2 900,19 

25 BudovaOUM 505 4 750,45 

7/16 Budova márnice 909 2 129,46 

27 Budova starého výbraku 2255 4 721,40 

29 Budova dielne - sklad 2256 8 778,03 

714 Odpadová jama 2258 168,86 

7/8 Pivnica 2259 952,40 

7/10 Garáže 2260 6 070,70 

7113 Kotolňa 2262 282 593,01 

7/15 Budova elektrocentrály 2263 34 108,21 

7/18 Budova vodárne 2264 2 464,65 

Spolu 3 417 007,64 

Tel.: +421 37 69 239 01 
Fax: +421 3769 239 45 

Bankové spojenie: lČO: 00308676 

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 
Prima banka: 2260010001/5600, lBAN: SK74 5600 0000 0022 60010001 DIČ:2021 058787 
VÚB: 33422162/0200, lBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 



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

Predmetným uznesením Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach odňalo zo 
správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, majetok 
Mesta Zlaté Moravce. Majetok bol do správy Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, zverený z dôvodu podmienky Ministerstva zdravotníctva SR 
k čerpaniu eurofondov na prístrojové vybavenie. Keďže čerpanie nebolo poskytnuté, bolo 
navrhnuté odňatie majetku zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce. Pretože poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach neschválili 
spôsob prevodu tohto majetku, jeho odňatie zo správy je v tomto prípade v rozpore so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásadou 
hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, by mohla podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov prísť o povolenie na prevádzkovanie a prestala by poskytovať zdravotnú 
starostlivosť. 

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

V Zlatých Moravciach dňa 11. 09. 2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 


