
Uznesenie č . 519/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného diía 
25.04.2013 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 23. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.04.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 520/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 521/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
prerokova lo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú za členov: p. poslanca 
Miroslava Záchenského a p. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.04.2013 

I g. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 522/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
program zasadnutia 23. MZ 
s ch val' uj e 
program zasadnutia 23. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
presunutie bodu 50 ako bod 10- návrh p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 
stiahnutie bodu 20 z pôvodného progran1U - návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej 

V Zlatých Moravciach, dňa 25 .04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 523/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom 
na roky 2014 - 2015 
schval'uje 
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2 O 13 s vý hl'adom na 
roky 2014 - 2015 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

p~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 524/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného di'ía 25.04.2013 

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Se. Zlaté Moravce na rok 
2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 s 
výhľadom na roky 2014 - 2015 
s ch va ťuj e 
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2013 s 
výhľadom na roky 2014 - 2015 
ukladá 
riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. v Zlatých Moravciach predložiť 
vysvetlenie k rozpočtu v časti Všeobecná nemocničná starostlivosť - Mzdy a odvody do 
najbližšej finančnej komisie 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.20 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M)&M~L" gr. ano enart 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 525/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 -
2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dľí.a 

25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 
s ch val' uj e 
rozpočet m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 526/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 25.04.2013 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom na 
roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25 .04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
schvaľuje 

rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 -
2015 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 527/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 25.04.2013 

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhl'adom 
na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom diía 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 
s ch va ťuj e 
rozpočet Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 20 14 -
2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

é.~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 52812013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky 
2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -
2015 
s ch va ťuj e 
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 529/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky 
2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -
2015 
s ch val' uj e 
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 20 14 - 2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 530/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhl'adom na roky 
2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -
2015 
schval'uje 
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

-f/e?M ~c1ŕ.L ' , N(g; Mano enart 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 531/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 - 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dúa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na 
roky 2014 - 2015 
s ch varuj e 
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2013 s výhľadom na roky 
2014 - 2015 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 532/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 25.04.2013 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dií.a 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku Č. l k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou 
s ch val' uj e 
Dodatok Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou v predloženom znení 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 533/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného diia 25.04.2013 

Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadlm mestskej 
polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície 
s ch val' uj e 
Dodatok č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 534/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Zlaté Moravce 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
návrh nového VZN 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 535/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 212011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
návrh nového VZN 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04".-" " .... __ ~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 536/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v 
meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dií.a 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v 
meste Zlaté Moravce 
ruší 
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Zlaté 
Moravce 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
návrh nového VZN 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

VM°A-ť ~L' , Mg;:M~;1O enart 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie Č. 537/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požÍvania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom di1a 
25 .04.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
ruší 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území 
mesta Zlaté Moravce 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
návrh nového VZN 

V Zlatých Moravciach di1a 25.04.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 538/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečist'ovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
ruši 

VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
s ch va ľuj e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 539/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
s ch val' uj e 
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 540/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
v Zlatých Moravciach, konaného dňa 15. decembra 2005 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia Č. 27512005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach, konaného 15 . decembra 2005 
r u Š i 
uznesenie Č. 275/2005 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 
konaného dňa 15. decembra 2005. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
--~ ~e.STO 

~ 
~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~MM'L" gr. ano enart 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 541/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dl1a 25.04.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dl1a 
25.04.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 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 
uznesemu 

V Zlatých Moravciach dl1a 25.04.2013 

I g. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 542/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
pr e rokovalo 
návrh na zmenu bežného rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 3/2013 
schval'uje 
zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 

3/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách úzenmej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 543/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dľ1a 25.04.2013 

Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dľ1a 
25.04.2013 
pr e rokovalo 
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením Č . 4/2013 
s ch vaľ uj e 
zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením Č. 
412013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) Zák. Č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách úzenmej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

, 

( , Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 544/2013 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie 

v ZŠ Mojmírova 
schvaľuje 

l. Financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie 
v ZŠ Mojmírova podľa predloženého návrhu 

2. Použitie úverových zdrojov vo výške 11.350 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

3. Vlastné zdroje mesta vo výške 9.514,50 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 545/2013 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.4.2013 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva a zásadám 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov 
a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dI1a 
25.4.2013 
prerokovalo 
Dodatok č . 1 k Zásadám odmeií.ovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám 
odmeI1ovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov 
výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmei'íovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásadám 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov 
výborov mestských častí v Zlatých Moravciach 

V Zlatých Moravciach di'ía 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 















Uznesenie č. 549/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417) : 
o diel č. 1 o výmere 445 m2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/ , diel č. 2 o výmere 165 
m2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/ , diel Č. 3 o výmere 236 m2

, diel Č. 4 o výmere 140 
m2 1 pod stavbou súpisné číslo 22971 a diel Č. 5 o výmere 2 970 mZ Ispolu o výmere 
3 956 m21 - odčlenené GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03.2013 z pozemku parcely KN 
reľ-istra "E", číslo parcely 5574 (druh pozemku: orná pôda;v celková výmera 11 229 
m), ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Skolského majetku) pre 
obchodnú spoločnost' BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 43849491 - zastúpenú Ing. Stanislavom Repom na základe splnomocnenia zo 
dňa 28.01.2013 - 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 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV Č. 5417) : 

o diel Č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 445 m2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/, ktorý bude 
po zapísaní GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03.2013, ďalej len "GP" Ivyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, 
IČO: 35 102 071, overeným dňa 21.03.2013 Ing. Petrom Čúzym pod Č. 11 7/2013/ tvoriť 
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/15 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o celkovej výmere 445 m2

; 

o diel č. 2 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 165 m2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/, ktorý bude 
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č . parcely 15574/61 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 165 m2

; 

o diel č. 3 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 236 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok 
parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/74 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o celkovej výmere 236 m2

; 

o diel Č. 4 odčlenený z pozemku parcelľ KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 140 m Ipod stavbou súpisné číslo 22971, ktorý bude 
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 140 m2

; 

o diel Č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 2 970 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvorit' 
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/73 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o celkovej výmere 2 970 m2 Ispolu o výmere 3 956 m 2

/ , ktoré sa nachádzajú 
v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského majetku) pre obchodnú spoločnost' 
BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43849491, 
zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom 
Repom na základe splnomocnenia zo dňa 28.01.2013) z dôvodu hodného 



osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 6,00 €1m 2
, ČO pri celkovej výmere 3 956 m 2 predstavuje kúpnu cenu 23 736,00 € 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami 
~ v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 

nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce 

s ch vaľ uj e 

3/5 vacsmou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 5417): 

o diel č. 1 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 445 m2 /pod stavbou súpisné číslo 3542/, ktorý bude 
po zapísaní GP Č. 29/2013 zo dňa 20.03 .2013, ďalej len "GP" /vyhotoveným geodetom 
Martinom Švecom - Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, 
IČO: 35102071, overeným dňa 21.03.2013 Ing. Petrom Čúzym pod Č. 11 7/2013/ tvoriť 
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/15 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o celkovej výmere 445 m2

; 

o diel č. 2 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 165 m2 /pod stavbou súpisné číslo 2298/, ktorý bude 
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/61 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 165 m2

; 

o diel č. 3 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 236 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť pozemok 
parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/74 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o celkovej výmere 236 m2

; 

o diel č. 4 odčlenený z pozemku parcelľ KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 140 m /pod stavbou súpisné čislo 2297/, ktorý bude 
po zapísaní "GP" tvoriť pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 1557 4/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 140 m2

; 

o diel č. 5 odčlenený z pozemku parcely KN registra "E", číslo parcely 5574 (druh 
pozemku: orná pôda) o výmere 2 970 m2

, ktorý bude po zapísaní "GP" tvoriť 
pozemok parcely KN registra "C", Č. parcely 15574/73 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o celkovej výmere 2 970 m2 Ispolu o výmere 3 956 m2

/, ktoré sa nachádzajú 
v k. Ú. Zlaté Moravce (bývalý areál Školského majetku) pre obchodnú spoločnost' 
BAUPARK s.r.o., sídlo: Šoltésovej 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43849491, 
zapísanú v OR OS Nitra, Vložka číslo 21259/N, Oddiel: Sro (zastúpenú Ing. Stanislavom 
Repom na základe splnomocnenia zo dňa 28.01.2013) z dôvodu hodného 
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

za cenu 6,00 €/m 2
, čo pri celkovej výmere 3 956 m 2 predstavuje kúpnu cen.u 23 736,00 € 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedené časti pozemku sa nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

a ďalšie časti pozemku sú priľahlé k pozemkom pod uvedenými stavbami 
~ v uvedenom objekte je plánovaná činnosť, ktorá bude mať vplyv na vytvorenie 

nových pracovných miest a následne zvýšenie zamestnanosti v meste Zlaté Moravce 
uklad á 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

u r č uj e 

stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 550/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na zrušenie obchodnej verejnej sút'aže vyhlásenej za účelom prevodu 
majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV 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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov na základe schválených uznesení MsZ v Zlatých 
Moravciach č. 452/2012 a č. 472/2012 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25 .04.2013 
prerokova lo 
Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), a to -
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. 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. 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 prípoj ka 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 prípoj ka) v súčasnosti 
využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici Č. l v Zlatých Moravciach 

podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 
berie na vedomi e 
záverečné vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo strany vyhlasovateľa 

v zmysle ustanovenia § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre 
posúdenie súťažných návrhov zo dňa 04.03.2013 /viď. Zápisnica / 
využíva 
oprávnenie vyhlasovateľa v súlade s bodom 10. súťažných podmienok 
ruší 
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zo dňa 17.12.2012 k predmetu OVS výber 
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný 
majetok mesta a to - pozemky, ktoré sa nachádzajú vk. 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 stavby, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých Moravciach): 
>- stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie) 

nachádzajúca sa na pozemku parcela Č. 2606/2 
>- stavba súpisné č . 3282 (druh stavby: dielne) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č. 

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

parcela Č. 2606/4 
>- stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolľí.a združených prevádzok) nachádzajúca sa 

na pozemku parcela Č. 2606/5 
>- stavba súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č. 

2606/6 
>- stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúca sa na pozemku parcela Č. 

2606/8 



~ drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela Č. 2606/12 

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. Č. 2606/1 od pozemku p. Č. 2606/13 , vŕtaná studi1a, 
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 prípoj ka), v súčasnosti využívané na podnikatel'ské 
účely na Viničnej ulici Č. 1 v Zlatých Moravciach, ktorá prebiehala do 28.02.2013. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

I eter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

b~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 551/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV 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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: "Odpredaj nelmutel'ností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453)", a to -
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. 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: vypal'ovacia pec) nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela Č. 2606/4 

~ stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolií.a 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, vftaná studií.a, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípoj ka 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/ 
s ch val' uj e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

"Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)", a to 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú vk. 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, 

r 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, vl:taná 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. l 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/ 
men uj e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie 
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 
uklad á 
vedúce j oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

zabezpečiť v termíne do 29.04.2013 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 30.05.2013 podľa 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
cenu a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalšÍ postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



'0 

Uznesenie č. 552/2013 
z 23 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom, v ktorom je 
mesto Zlaté Moravce podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /Mesto Zlaté Moravce 
v podiele 56615/100000 ; COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54, 9490 1 Nitra - podiel 
433 85/100000) LVč. 4537: 
stavba súpisné číslo č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN registra "C", č . 
parcely 1078/2 o výmere 1 419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej 
v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, 
k. ú. Zlaté Moravce + pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1078/2 o výmere 
1 419 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa 
katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce 
v podiele 56615/100000 
a schválenie spôsobu prevodu uvedeného nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej sút'aže v zmys le § 9a ods. 
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r erokova l o 

návrh na schválenie spôsobu nakladania s nehnutel'ným majetkom, v kto rom je 
mesto Zlaté Moravce podielovým spoluvlastníkom LV č. 4537 /v podiele 56615/1 OO 
000/: stavba súpisné číslo č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN registra "C", 
č. parcely 1078/2 o výmere 1 419 m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec 
Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce + pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 
1078/2 o výmere 1 419 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvo ria) zapísanej v KN 
SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. 
Zlaté Moravce prevodom uvedeného nehnuteľného majetku v podielovom 
spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č . 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej sút'aže 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Čl. IS /úkony hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce 
schváleniu mestského zastupiteľstva/ ods. 1. písm. f) VZN mesta Zlaté Moravce č . 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení Dodatku Č. 1 a Dodatku 
č.2 

s ch val' uj e 

spôsob nakladania s nehnutel'ným majetkom, v ktorom je mesto Zlaté Mo ravce 
podielovým spoluvlastníkom LV Č. 4537 /v podiele 566 15/1 OO 000/ : 
stavba súpisné číslo Č. 2087 (iná stavba) na pozemku parcely KN registra "C", Č . 

parcely 1078/2 + pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1078/2 o výmere 1 
419 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa 
katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté 
Moravce, ktorý sa nachádza Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach 



prevodom nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 /úkony 
hospodárenia s majetkom mesta podliehajúce schváleniu mestského zastupite ľstva/ ods. 1. 
písm. f) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce v znení Dodatku Č. 1 a č.2. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 553/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného Západoslovenskú 
distribučnú, a.s. /obchodné meno do 31.12.2012 - ZSE Distribúcia, a.s.! 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23_ zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - čast' pozemku 
parcely KN registra "E", č. parcely 5644/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
(lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného Západoslovenskú distribučnú, a.s . 
/obchodné meno do 31.12.2012 - ZSE Distribúcia, a.s .!, ktorej predmetom je záväzok 
budúceho povinného uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien, 
spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 
strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a 
zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním povereným i 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti Vl"átane 
činnosti uvedených v bode a) ab); 

s ch varuj e 

a) Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) - časti pozemku parcely KN registra 
"E", č. parcely 5644/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za 
Majerom) medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce ako budúcim povinným 
z vecného bremena, a budúcim oprávneným: Západoslovenská distribučná, a.s. /obchodné 
meno do 31.12.2012 - ZSE Distribúcia, a.s .!, sídlo: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36361 518, predmetom ktorej je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim 
oprávneným zmluvu o zradení vecných bremien, spočívajúcich v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka zaťažených nelmuteľností strpieť na časti zaťažených 

nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a 
zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti, vr-átane 
činnosti uvedených v bode a) ab); 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 
uklad á 



vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie Dodatku Č. l k Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
s pln o moc ň uj e 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dodatku Č . 1 k Zmluve o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~MM'L" gr. ano enart 
prednosta Ms Ú 



I • I 

Uznesenie č. 554/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (lokalita Zlaté Moravce - Chyzerovce) pre 
Západoslovenskú distribučnú, a.s. - čast' pozemku parcely KN registra "E", č. 

parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 m2
) 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dľí.a 

25 .04.2013 

prerokovalo 

n á vrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej má budúci predávajúci 
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník nehnuteľnosti - pozemku parcely KN 
registra "E", č. parcely 537/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 
m2

, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a 
je zapísaný na LV Č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 
Moravce - Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva budúceho kupujúceho -
Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou 

Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpeni Ing. Vladimirom 
Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudnút' do 
svojho vlastnictva čast' uvedeného pozemku o výmere cca 20 m2 (na ktorom bude v rámci 
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN", ktorej 
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za 
kúpnu cenu vo výške 100,00 €/n/ budúceho predávaného pozemku (vypracovanie GP na 
oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci) za 
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetnéllO pozemku 
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce 
a o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena medzi zmluvnými stranami - mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena a budúcim oprávneným 
Z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe 
plnomocenstva spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava 
v zastúpení Ing. Vladimirom Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským, predmetom ktorej 
bude zriadenie vecného bremena bezodplatne ako vecné bremeno in rem, spočívajúce v 
povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 
537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m2

, ktorý sa nachádza v 
k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísaný na LV Č. 5417 
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, 

vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a nim poverenými osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania, 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom 
pozemku, vrátane jej odstránenia, 

obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná 
IUl budúcom predávanom pozemku, podl'a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 



a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného 
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté 
Moravce. 

s ch val' uj e 

n á vrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej má budúci predávajúci 
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník nelmuteľnosti - pozemku parcely KN 
reľistra "E", č. parcely 537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 
m , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a 
je zapísaný na LV č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 
Moravce - Chyzerovce), záujem previesť do vlastníctva budúce/lO kupujúceho -
Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou 

Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom 
Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudnút' do 
svojho vlastníctva čast' uvedeného pozemku o výmere cca 20 m2 (na ktorom bude v rámci 
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN", ktorej 
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za 
kúpnu cenu vo výške 100,00 €1m2 budúceho predávaného pozemku (vypracovanie GP na 
oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci) za 
splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetného pozemku 
mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce 
a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami - mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným z vecného bremena a budúcim oprávneným 
Z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená /Ul základe 
plnomocenstva spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava 
v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským, predmetom ktorej 
bude zriadenie vecného bremena bezodplatne ako vecné bremeno in rem, spočívajúce v 
povinnosti budúceho povinného strpieť na pozemku parcely KN registra "E", č. parcely 
537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m2

, ktorý sa nachádza v 
k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísaný na LV č . 5417 
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, 

vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním po vereným i osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za úče/om užívania, prevádzkovania, 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom 
pozemku, vrátane jej odstránenia, 

obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná 
na budúcom predávanom pozemku, podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného 
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté 
Moravce. 

uklad á 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesel1la 



"I . 

s pln o moc ň uj e 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 555/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Organizačný poriadok mestskej polície 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
návrh Organizačného poriadku mestskej polície v Zlatých Moravciach 
s ch varuj e 
Organizačný poriadok mestskej polície v Zlatých Moravciach v predloženom znení 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
Mgr. Mario Lénárt 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 556/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 v predloženom znení 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 557/2012 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom di'ía 
25.04.2013 
prerokovalo 
plat primátora Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo 
výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok, ktorý v súlade so zákonom NR SR Č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, od 1.1.2013 po 
zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 2.037,00 €. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.20 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 558/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
mesačný plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce vo výške 1,96-násobku priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý v súlade so 
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 1.1.2013 
po zaokrúhlení predstavuje swnu vo výške 1.578 E. 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~ 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 559/2013 
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
prerokovalo 
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom 
berie na vedomie 
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom - vyradenie strelných zbraní 
a streliva odpredajom 

V Zlatých Moravciach dňa 25.4.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~, ~ano enart 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 560/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 

Informácia o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestská rada v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MR konanej dňa 16.04.2013 
prerokovala 
Informáciu o nominácií najlepších športovcov mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
berie na vedomie 
Informáciu o nominácii naj lepších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

áťť:nár' 
prednosta MsÚ 


