
Uznesenie c. 740/2014

z 33. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 31.03.2014

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dna
31.03.2014

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Brigita Rajnohová bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 33. zasadnutí MZ konaného
dna 31.03.2014

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~ /,/
L4/.-?/ -~

Mgr. Roman Síra
prednosta MsÚ

Uznesenie Č. 740/2014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 

Určenie zapisovatel'ky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovatel'ku zápisnice na 33. zasadnutí MZ konaného 
dňa 31.03.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

4~/~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie c. 741/2014
z 33. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 31.03.2014

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dna
31.03.2014

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: p. poslanca Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Holého

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

Ing. Peter Lednár CS., , c.
pnmator mesta

~~/~é ;c/y
Mgr. Roman Šíra

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 74112014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dila 31.03.2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovatel'ov zápisnice: p. poslanca Mgr. Milana Galabu a p. poslanca Ing. Petra Holého 

V Zlatých Moravciach, dila 31.03.2014 

~e.e-<!«2 ~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
" ~./ 

d5v~e-s-
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie c. 742/2014
z 33. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 31.03.2014

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dna
31.03.2014

prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
vol í

za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára
za clenov: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankynu Eva Dubajovú

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor ~esta ~ /"CVV// s:
Mgr. Roman Šíra

prednosta MsÚ

Uznesenie č. 74212014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
prerokovalo 
návrh na vol'bu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankyňu Eva Dubajovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primälor ';:!esta é ~ 
c:!3v/"" <; 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie c. 743/2014

z 33. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 31.03.2014

Schválenie programu zasadnutia
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dna
31.03.2014

prerokovalo

program zasadnutia 33. MZ
s ch v a l uje
program zasadnutia 33. MZ bez zmien:

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

, /./&. //-~YV
Mgr. Roman Síra

prednosta Ms Ú

Uznesenie Č. 743/2014 
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 

Scbválcnie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 33 . MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 33. MZ bez zmien: 

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesia 

dÄV / 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 

/' 

" 



Uznesenie c. 744/2014

z 33. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 31.03.2014

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce c. 1/2014 o vymedzení miest na umiestnovanie
volebných plagátov v case volebnej kampane
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dna
31.03.2014

prerokovalo

návrh VZN mesta Zlaté Moravce c. 1/2014 o vymedzení miest na umiestnovanie volebných
plagátov v case volebnej kampane
s ch val' uje

VZN mesta Zlaté Moravce c. 1/2014 o vymedzení miest na umiestnovanie volebných
plagátov v case volebnej kampane

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor ~esta d /'_
~L:--/~-(~_

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Uznesenie č. 74412014 
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dila 31.03.2014 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 112014 o vymedzenf miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
prerokovalo 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane 
schvaľuje 
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane 

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor ~esla /l /'_ 

M~V,,-,,{/=----S.=, 

Mgr. Roman ~íra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 745/2014 
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 

ávrh na schválenie zmeny uznesenia Č. 733/2014 z 32. zasadnutia Mestského 
zastupitel'stva - prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na 

ábreží za majerom - v bode d) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí konanom dňa 31. 03. 
2014 

pr ero kovalo 
a) návrh na schválenie zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č. 

733/2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod 
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to 
v písmene d) predmetného uznesenia tak, že uznesenie Č. 733 /2014 z 32. zasadnut ia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj 
schvaľovacej časti uznesenia znie: 

" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV Č. 5417 parcely registra 

"C" číslo 2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste 
vlastníctva Č. 7859" 

b) návrh na predaj pozemku vk. Ú. Zlaté Moravce z LV Č. 5417 parcely registra "C" číslo 
2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Ml!;r. Vladimíra 
Ďatku na ktorom 
má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva Č. 7859 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. bl zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 E/m za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), tj. za sumu 166,00 E, 

se" va ľ uj e 
a) zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce Č. 733 /2014 z 32. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod mestských pozemkov v 
k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to v písmene d) predmetného 
uznesenia tak, že uznesenie Č. 733 /2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 
20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj schvaľovacej časti uznesenia 
znle: 

" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. Ú. Zlaté Moravce z LV Č. 5417 parcely registra 

"C" číslo 2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste 
vlastnictva Č. 7859" 

b) predaj pozemku v k. Ú. Zlaté Moravce z LV Č. 5417 parcely registra "C" číslo 2457/53 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Vladimíra Ďatku 

na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva Č. 7859 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

Uznesenie Č. 745/2014 
z 33. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach 

konaného diía 31.03 .2014 

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Č. 73312014 z 32. zasad nutia Mestského 
zastupiteľstva - prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod ganlžami na 
Nábreží za majerom - v bode d) 

Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí konanom dňa I . 03. 
2014 

prerokov alo 
a) návrh na schválenie zmeny uznesenia mestského zastupitel'stva mesta Zlat M ravce č. 

733/2014 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva ktorým bol sch ál ný prevod 
mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majer m. a to 
v písmene d) predmetného uznesenia tak, že uznesenie Č. 733/201 4 z 32. za adnutia 
Mestského zastupitel stva zo dňa 20.2.2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodne' aj 
schval'ovacej časti uznesenia znie: 

" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. Ú. Zlaté Moravce z LV Č . 5417 parcely rcgi. tra 

"C" číslo 2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvori" na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celo ti v jeho liste 
vlastníctva Č. 7859" 

b) návrh na predaj pozemku vk. Ú. Zlaté Moravce z LV Č. 54 17 parcely registra "C · č ís i 
2457/53 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Vladimíra 
f>atku na kt rom 
má postavenú garáž súpisné číslo 271 6 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva c. 78 9 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. bl zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m za pozemky, ktoré sa nachádzajú pd stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadatel ov (pri stavbách hromadn)'ch garáží na verejnom priestranstv 
posiavených v minulosti) t.j. za sumu 166 OO E, 

schvaľuj e 

a) zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce Č . T 12 14 z 32. 
zasadnutia Mestského zastupitel stva ktorým bol schválený prevod mestských pozemk v \' 
k. ú 7,laté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom, a to v písmene d) predmetn ' ho 
uznesenia tak, že uznesenie Č . 73312014 z 32. zasadnutia Me ' tského zastupi teľ . tva z dňa 

20.2 .2014 sa mení tak, že nové znenie písm. d) úvodnej aj schvaľ vacej časti uzn cn ia 
znie: 

" d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 par ly regi tra 

.,C' číslo 2457/53 o "ýmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nád oria, na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v ce losti v .i ho I i te 
vlastníctva Č. 7859 ' 

b) predaj pozemku vk. Ú. Zlaté Moravce z LV Č. 54 17 parcely registra "C" "í I 2457/53 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Vladimíra f> atku 

na kt r m má 
postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho li te vlastníctva . 7859 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n kor ~ ích 



predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo
vlastníctve žiadatelov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,

ukladá

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpecit uzatvorenie
kúpnopredajnej zmluvy podla schvalovacej casti uznesenia.

V Zlatých Moravciach, dna 31.03.2014

~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

(i%Í~
Mgr. Roman Síra

prednosta MsÚ

predpisov, za cenu 8,30 €1m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €, 

tlkladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiľ uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesen ia. 

V Zlatych Moravciach, dňa 31.03.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

(t!;~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 

predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j . za sumu 166,00 E, 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podl'a schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 31.03.2014 

~~ ) ~ ,~, Ing. P~te: Lednár, CSc. 
pnmator mesta 

~ 0 v ~/J /" 
(-f~~o lOW (i!I~ r 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 


