
U znesenic č. 561/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva \ Zlatých Moravciach 

konaného chía 20.06.20 l :1 

l 1 rčcnic zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)'ch Moravciach na SVOJOm 24 .zasadnutí Ml: konaného diía 
20.06.2013 
pr e r o k o 1· a l o 
určenie zapisovateľky a 
herie na vedomie 
/c Silvia Švajčíkovú hola určenú za zapisovateľku zápisnice na 24. zasadnutí M/ konaného 
cll'ía 20.06.2013 

V /lat)ch Moravciach. ch1a 20.06.2013 

/ 
i 

//R~:-f-E;7~0~ '
/ 

Ing. Peter I .cdnúr. CSc. 
primátor mesta 

0)~·~ - -) / ' 
/ /?/") 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta l'v1 sl.' 



Uznesenie č. 562/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupitcl'stva v Zlatých Moravciach 

konaného dila 20.06.2013 

lJ rčcnie ovCťovatcľov zápisnice 
i\!kstské zastupiteľstvo v L:latý-ch Moravciach na svoJom 24.zasadnutí MZ konaného dľía 

20.06.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
h e r i c 17 u 1' e do m i c 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptúka a p. poslanca Jozel~1 Tonko\·iča 

V /lat\'ch Moravciach. cil1a 20.06.2013 

~d~ 
Ing. Pckr l.ednúr. ('Se. 

pri!1lúlor mesta 

/p<:f"/j/~ 
(:V"--7 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Msľi 



Uznesenie č. 563/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva ,. í'L1t)·ch 1'v1oran:i:lCh 

konaného cii1a ..2U.Oú.20 13 

Schváleni<.· návrhove.i komisie 
Mestské /.astupitcľstvo v Zlatý·ch Moravciach na svoJom 24.zasadnutí :V1/ konaného dľla 

20.0(J.20 13 
prerokovalo 
návrh na vorbu návrhovej komisie 
\' o l í 
za predsedu núHhovcj komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Pdroviča za členov: p. poslanca 
PaedDr. Dušana Husúra a p. poslanca Ing. Petra l Iollého 

V /:lat) ch Moravciach. dľí.a 20.06.2013 
__ ---------; 

~d«/ 
l ng. PctL·r I.L·dn:ll·. CSc. 

primútor mesta 

df?/~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta ~·Ist• 



lfzncscn ic č. 56-t/20 1J 
z 24. zasadnutin mestského zastupitcľst va v /.lat)ch lvloravciach 

konaného dr'ía 20.06.2013 

Schválenie prognunu zasadnutia 
1\kstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svo.1om 24.zasadnutí 1\1/. kon<mél1o dľ1a 

20.0(J . .20 13 
prerokovu!o 
program /.asadnutia 24. MZ 
s ch 1 · u ľ uj e 
program zasadnutia 24. Ml. s nasledujúcimi zmenami: 

primútora mesta Ing. Petra Lcdnára, CSc. zaradenie hodu: Núvrh na financovanie 
\)·dm kov sú\·isiacich so zahc:t.pečením a priebehom osi(Jv 900. \)roč ia pn L'j píson1njc 
/mienky o meste Zlaté Moravce. /a bod l O pCl\ odného programu 
p. poslanca PaedDr. Husára zaradenie bodu: Inľormúcia o Pol:itavskcj ťuthalon:j 

akadémie. za hod 9 pôvodného programu 
p. poslanca Mgr. Galabu zaradenie hodu: N<'tnh 11a fin;m 1.'<'' anic· ··d:onštrukcic 
vonkajšej a vnútornej kanalizúcic v /.S l\lojmírova. za bod 2-1 JXÍ\ odnélm pwgrarnu 
p. poslanec Petrovič zaradenie bodu: Núvrh na odpredaj nehnuteľností majetku \o 
\ lastníct\·c mesta /laté Moravec (l V č. 5417) pozL·mko\·. na ktor)·eh sa nachúdl'.ajú 
stavby garúl:í vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sa nachúdzajú \ lokalite ~~tbrcl:ic za 
Majerom v /.latých Moravciach, za hod 43 pôvodného programu 
p. poslankyr'í.a Dubajová - Návrh na /.Výšenie príspevku z rozpočtu /.riacľo\ ate ľa prl' 
príspevkovú organizúciu 7úhradníckc sl u/hy. p.o .. /a h(!d 22 Jhl\ (lllr-:éil\l 'lľll~'.ré!J1Hl 

V /lat\ch JVloravciach. d!'ía 20.06.2013 

{ 

1 
'• 

/i 
í 

\ 

/~":::r:··.s:;·?;··· ... 

.~-:d~~ 
l ng. ; \.._.~'~-·~· : ,l· 1.._:lLt!·~ '- :H.:. 

primútor mesta 

(/5/~ 
Mgr. Roman Sirél 

prednosta i\ Js(' 



Uznesenie č. 565/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva\ Zlatých rvlora\ ciach 

konaného dúa 20.06.2013 

Návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 
900.výt·očia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí M7 konaného di1a 
20.06.2013 
fJ r e r o k o \' u l o 

a) návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 
900.v)Točia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce 

b) návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 
.l c h \'o ľ uj e 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením takto: 
Úprava vo v)·davkovcj časti bežného t·ozpočtu kód zdroja 41: 
PR 8."1 FK 08.1.0 6-12 Rekreačné a športmé služby (transľcr nczisk.prÚ\ ll.o~ub[un) - l 0.000,00 f 
I'R 8.2 l K 08.2.0.9 637 Ostatné kultúrne služby- služby + 10.000,00 f 

(kultúrne podujatia oslavy 900.v)-ročia mesta) 

Ing. Peter Lednúr. CSc. 

i prin~lát?L ~-
;, --- ---.....;::.. 

/< ' 
MgT. R( 111él11 Šíra 

prednosta MsľJ 



Uznesenie č. 566/2013 
z 24. zasadnutia mestského /astupitcľstva \' í',lat)·ch Mora\ ciach 

konaného dl1a 20.06.20 I 3 

Nánh Závet·cčného účtu Mesta Zlaté Moravce za t·ok 2012 
Mestské zastupiteľst\·o v 7Iat\7eh Mormciach lEt s\·ojulll :2·4./.~tsadltllti \1/ Lotl~lltého dt1a 
20.06.20 I 3 
fJ r e r o k o ,. u l o 
a) núnh /úvcrečného účtu Mesta Zlaté !VIora\ťc za rok 2012 
h) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 20 I 2 
c) sprúvu nez{l\ islého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2012 
d) núvrh na prídel do Rezervného ťondu mesta 
e) núnh na prevod linančn)ch prostriedkov na účelov)· účet finančnej zábezpeky bytovka 

Tckmskú 
h e r i c n u ,. c do m i e 
a) st~mo\·isko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za ruk 2U 12 
h) sprún1 nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej zúvierky za rok 2012 
.\ c h \' (/ ľ ll j (' 
a) celoročné hospodúrenie rv1csta Zlaté \;1(mm:e za rok 20 I 2 bu\ )h:e1Li 
b) Prídel do Rezervného fondu vo v)·ške I 6.629.75 C. 
c) /riadenie účelového účtu na finančnú zábezpeku nájomníkov za bytm 1-.:tt l ckovsk{t \o 

v\ške 201.227 C 

V /lat\ ch Moravciach dl1a 20.06.20 I 3 

· Ing. Peter Lcdn{u·. CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednostu Vlst'• 



Uznesenie č. 567/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\ <l \ /Lll~ch \;1or:l'. c:iach 

konaného d!la 20.06.201.3 

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatfch MoraYCiach za 1·ok 
2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na SVOJOm 24. zasadnutí MZ konaného ch1a 
2U.Oô.20 1.3 
jJ re ro k o 1' u l u 
plnenie rozpočtu ro/počtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlat)·ch MoraYCiach za rok 2012 
h e r i c n u 1' e do m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizúcie /Š tv1ojmírova ,. Zlat)·ch Mo rm ciach za rok 2012 

V /lat\ch Moravciach di1a 2().()6.2013 

:;~/~~~ 
Ing. Peter I .cdnúr. CSc. 

primútor !llcsta 



Uznesenie č. 568/2013 
z :2.:1-. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ /lat~ch Moravciach 

konaného dt"w 20.()6.20 1:1 

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlat~·ch i\lo,·avciach za rok 
2012 
Mestské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na svo_1om ::?....J.. zasadnutí M/ konaného di'la 

:2(). 06.:20 13 
p r e r o k o 1' o l o 
plnenie roí'.počtu rozpočtovej organizácie /S Pribinma v /lat\'ch Vlor~t\ci~tch /.d l"llk .:2UI2 
hL'ric nu vedomie 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organi;:úcic /S Pribinov~t \ /1at~ch l\'lor~t\cidch za rok :1(J 12 

V /lctt~ch Moravciach di'ía 20.06.201 

Ing. Peter 1.cclnúr. ('Se. 
pri m;\tor lllL'Sla 

----,/ /J 
~l.;1_l/t:// ~
L---~ y 
ľ'vlgr. Roman Síra 

prednost! :\1st'' 



lJznesenie č. 569/2013 
z :2,+. :t.asadnutia Mestského z~tstupitcľstva \ /lat)ch iVIor:t\ ci:wil 

konaného dľía 20.06.2013 

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Rohotníclia Y Zlat~'ch 1\lor·aHiach :1.:1 rok 
2012 
~Vlcstské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na S\'ojom :24. zasadnutí M/ konaného di1a 
)0.0(J.:20 13 
fJ re ro k or u l o 
plnenie rozpočtu rozpočte)\ ej organizácie ZŠ Robotnícka v /latých Moravciach /.a rok :20 I :2 
h c r i (' 11 u \' e do m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organÍ/.Úcie /Š Rohot11Íckd \ /lélt \cl~ \;. :·: , ,:::t,·h /~l r<ll, :'rl l:-' 

V /lat\ch Mo rm ciach diía :20.06.2013 

/ 

,Ing. Peter I.ednúr. CSc. 

_c/ L_·/ / ,c:;> l /_ ' 
Vi~~ 

Mgr. Roman Síra 
prednost<\ rvls(i 



lJzncscnic č. 570/2íl í 3 
z 2c.J-. zasadnutia Mestského :1.astupitcľst va v /lat) ch Moravciach 

konaného dľía 20.()6.20 1 ~ 

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlat)·ch 
Vlot·a\'l'Íaeh za mk 2012 
\kstské zastupiteľstvo v /.1at\·ch l\1ora\ciac11 11~1 ''uj,'Ji: :'·l. /éls:t 1n:.·: :.1/ !:<:J;:;;Jéllo dľí~1 

~O.Oú.2013 

J7 }' (" }' () k () 1' (/ l () 
plnenie rozpočtu rozpoČtO\c_i organizúcic /úkladJJcj umeleckej školy' /lat\ch \'lllľa\ci:tch Zél 

rok 2012 
h e r i c n o v e cl o !Il i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizúcie /úkladnej umeleckej školy v /lat\ch i'vlor:t\ciach za 

rok 2012 

v /lat\ch rvlor:nciach di1a 20.()6.20 13 ~·· 

) .tj/?!-~~ 07_L____:~--
Mgr. Roman Šíra 

JlľL'l~n~·) ·1: \>~l 



Uznesenie č. 571/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\' Zlatých Mora\'Ciach 

konaného diía 20.06.2013 

Sp.-úva o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
pn>f. IVIl l Jh. Rudolfa Koťca Dr.Sc. Zlaté Moravce za t·ok 2012 
Mestské zastupiteľstvo \' Zlatý·ch Moravciach na S\ojom 2·f z;Is:ldm~t: ~,1/ k()nan(·hu d!ía 
20.()6.20 13 

fJ r L' r o k o 1' a l o 
a) sprÚVLI o plnení rozpoctu a hospodúrcní príspevkovej organizacic Mestskú 11L'I110Cillca 

proľ. 1\HJ!)r. Rudolt~l Korca DrSc. Zlaté Mormcc za rok 2012 
b) ,·ysporiadanie vý•slcdku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizúcic Mestskú 

nemocnica proľ. MUDr. Rudolf~! Korca DrSc. J:laté l'vlora\Cc 
s ch 1'U ľuj c 
l. llnspmlúrcnic príspcvkmcj organizácie Mestská nemocnica proť. \llJ])r. RudoiL1 Korca 

DrSc. J:laté l'v1oravce za rok 2012 s vý•hradou: Mestskému zastupitcl"stvu nebola k spdl\'C 
o hospodúrení predloženú S])ľÚ\'a auditora 
()patrenie: predložiť správu audítora do konca mesiaca 30.()6. 2013 

' Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organi/aCic Mestskú 
nemocnica proť. MUDr. Rudolb Korca DrSc. /.laté l'v1oravce /a rok 70 l :2 n:!Sicdm ne: 
a) /.isk /podnikateľskej činnosti po /dancni vo \ýskc 42').17 C ln,dc puu/.itý 11a úhradu 

straty v hlavnej činnosti. 
h) Výsledok hospodárenia hlavnej cinnosti po 1.danení. ktm\m je str~tt<~ , () \\škc 

292.507.97C nasledo\'nc: 
- / rc/crvného fondu vo výške 50.35 € 
- /O zisk u po zdanení 7. podnikateľskej č i nnosti \o v ý~ škc 4 29 .l 7 C 
-/kladného ncvysporiadaného \')slcdku hosp,··dúr'-·nid n~im:~\ !~ :, .kel\ \\l '\škc 
292.02X.45 C 

1 Prideliť ncvysporiadaný1 \'ý·slcclok hospodárenia/ minul)Th roko\ vo \\škc ~27.~) 15.'\(J C 
do rc/ervného ľondu. 

ukludú 
štatutc'lľO\'Í organi/úcie pripraviť návrh opatrení v zmysle sprúvy audítora 
ľ (tcnnín kontroly): 3().07.20 13 
l(: \~Js/ 

...... .> \- ~ • ~",.,, 

~('. 
'1, •• \. 

V /.lat\'ch Moravciach dlía 20.06.2013 

~~-ŕ_;-~ 
Ing. Peter l.ciln:\r. CSc. 

primator rrlesca 

<:<";/-~ 
~~~ (.._._. l 

Mgr. Roman Š íra 
prednosta Ms (J 



Uznesenie č. 572/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľsl\d \/bt\ ch:\:\!.' '.:i,~~.:J. 

konaného dií.a 20.06.2013 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení p1·íspnkovej oq.~aninícic :\hstsk{ stn·disko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupitcl'stvo v Zlat)'ch Moravciach na svoJom 24. zasadnutí MZ konaného clúa 
20.()6.20 13 
J7 r e ,. o k o \' a l o 

a) sprÚ\ u o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravec za rok 2012 

b) vysporiadanie výsledku hospodúrcnia za rok 2012 príspc\l~o\cj mg:mizúcic i\lcstské 
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravec 

c) sprúnt nczúvislého audítora k účtmm.:.i závierke za rok 20 l:~ účtovnej jednotky 
Mestské stredisko kultúry a športu. p. o. /l:!té Mnr,t\'CL' 

herie nu 1·edomie 
správu nczú\ islého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtm n1.:j jednotky !\kstské 
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Mora\C,.: 
s ch ,. u ľ uj e 

l. l lospodárcnie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultún a športu. p. o. Zlaté 
~lora\·ce za rok 2012 bez \)•hrad 

; Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok :'0 12 príspn k,,, t:i Jľ~'.d:li;úcil: \>kstské 
stredisko kultúry a športu. p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 naslcduvnc: 
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktorým je strata \(l \')škc 
7.203.4-+ C vysporiadať/. ľCZLT\'ného ťundu. 

3. Prideliť nevysporiadan)r v)'slcdok hospodárenia z n1inulý'ch roko\ vo v)'škc 7.2:2<-l.Lt:l {' 
do rc/.ervného ťóndu. 

V Zlat)ch Mora\'ciach dl1a :20.06.2013 

jlľllllalllľ lllCSld 

-~~l.R~ 
Ľ~~'Y- -

Mgr. Roman Šíra 
Jlľl'diíl<:· \i-;l' 



Uznesenie č. 57 3/2013 
z :2-1-. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v /lat)·ch Monti"Ci~tch 

konaného dľ1a 20.0CJ.::Z0 13 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspcvkovc.i organizácie Službyt Zlaté 
;\lontvcc, m. p. za rok 2012 
l\kstské zastupiteľst\'O v 7latých Mora\ciach n;t ')\Ojom ~:1 z:t·<tdi : !\1/ kon:t:t~·lw dľ1a 

::Z0.0(J.20 l_) 
fi,.(:',.(} k()\'(/ l(} 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodúrení príspevkm ej organuactc Slu/.byt Zlaté 
Moravce. m. p. za rok 2012 

b) vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizúcic Službyt 
/.laté Moravce. m. p. 

c) sprún1 nczú\·islého audítora k úctovncj z:t\icrkc za ruk 2U: .. til::,;\ nci ;L·dnutky 
Službyt /.laté Moravec. m. p. 

h c r i c 11 o ,. e do m i e 

spr{tvu nczúvislého audítora k účtovnej ZÚ\ icrkc za rok 2012 účtm I lej Í'-' ltHllk) Síu/b\l /.Ltté 

Moravce. m. p. 
sch1·uľuje 

l. llospodúrenic príspevkovej organizácie Služb\! /bté \1or:l<.:·· 111. :•. /;;mk 2012 
s v~hradou: 
Slu/.byt /laté Moravce. m.p. vykázal stratu hospodúrenia za podnikateľskú činnosť 

; Vysporiadanie v)slcdku hospodúreni:t za rok 2012 príspcvkm ej organizúciL' Sl u/byt 
71até Moravce. m. p. za rok 2012 nasledovne: 

a) V)·sledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-1-3.5CJX,98C vysporiadať nasledovne: 
-z rezervného !ondu \'O v)'ške 1.121.4(1 C 
-/.účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minul)·ch rokov \'O\ )škc 

-1-2.44 7.52 c 
b) V~·sledok hospodárenia podnikatcl'skcj činnosti po zdanení. ktoryn1 jl: str~tW \\l ,-~škc 

35.384.69 Cz účtu 428-nevysporiadan)· v)·sledok hospodárenia tn!.nul)ch roko\. 
uk!udú 
a) štatutúrovi organizácie zabezpečiť kladn~' \~·sledok lwspodúrcni;t z~1 n•ldtlikall'l"sktt 

činnosť k 30.09.20 l] 
b) štatutúrm i organizúcie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítl>ra 
T (termín kontroly): na cfal"šie zasadnutie M7 
K: Ms/. 

V /.lat\·ch Moravciach d!la 20.06.2013 



Uznesenie č. 574/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl"st\·a \ /Llt)·ch \lord. ciach 

konaného dúa 20.()6.20 l 3 

Spníva o plnení mzpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Tcdmické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 
!\1cstské zastupiteľstvo v /lat)ch Moravciach na svojom 2-L zasadilllll .\i]/. koildilélw di1a 
20.06.2013 
prcrokora!o 

a) sprúvu o plnení rozpočtu a hospodárení príspc\ kovcj organi/aCic l ccllllické službv 
mesta /l<Hé Moravce. 111. p. za rok 2012 

b) vysporiadanie v)·slcdku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej oľganizúcic Technické 
služby mesta Zlaté Moravce. 111. p. 

c) sprúvu nezávislého audítora k účtovnej zúvierkc za rok 20 I:: účtom ej jednotky 
Technické služby mesta Zlaté Moravce. m. p. 

h e r i c 11 a 1' c do m i c 
sprúvu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Technické 
sl u/by mesta /laté Moravce. m. p. 
s ch 1' u l' uj c 

1. llospodárcnic príspc\kovej organizácie lcclmické služby IIlCSl<l lJ~,~é ••md\CC. 111. p. 
/a rok 2012 s v)·hradou: 
k prC\údzkovaniu neefektívneho strediska .. Kvctinúrst\o" 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia 1.a rok 2012 príspl:\1-:<1\ ci mg~tllJ/acic 

Technické služby mesta Zlaté Moravec. m. p. za rok 2012 nasledovne: 
a) /isk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo v)rškc 4.119.63 C bude použit) na úhradu 

straty v hlavnej činnosti. 
b) V)·slcdok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktorym .Jl' strata \O \'\škc 

1 YRA64.96f vysporiadať nasledovne: 
-zo zisku po zdanení/. podnik~1tcľskcj činnosti \O \)'škc cl. ll C)_()_) ( 

-z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minul)ch rokm vo v\škc 
164.561.37 e 

3. Neuhradená strata vo \)rškc 29.783.96 f bude zaúčtovanj na účet 42R-ncvysporiadan> 
\')rslcdok hospodárenia minul)·ch rokll\. 

uk!udú 
a) zabezpečiť hospodárenie organizácie tak. aby orgaznizácia dosiahla k 11.12. :!() 1.~ 

kladn)· v)·slcdok hospodárenia 
b) štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
ľ (tcr111ín kontroly): na d'aľšic zasadnutie Mí' 
K: Ms/ 

V /lat\ch Moravciach chía 20.06.2013 /~·--
~~~------e"

. !ng. Peter l cdJlÚr. ('Se. 
primátor mesta 

v /1/ 
)4 .//~~ vY 

f\lgr. Rollldll Sír:1 
prednostu iV!sľr 



Uznesenie č. 575/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ Zlatých Mora,·ciach 

konaného d(l~l 20.0(J.20 13 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevlwvcj organizácie Záhradnícl~c služby 
mesta Zlaté Montvcc, m. p. za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 24. zasadnut1 M/ konaného c.II1a 
20.06.2013 
prerokovalo 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení prispe\ kuvej organiz{tcic /úlm1dníckc slu/by 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 

b) vysporiadanie výsledku hospodúrenia za rok 2012 príspc,kovej orgamzac1c 
Zúhradníckc služby mesta Zlaté Moravec, m. p. 

c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 
/{lhradníckc služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 

h e r i e 11 a \' e d o m i e 
správu nczúvislého audítora k účtovnej zúvicrke za rok 2012 účtovnej jednotky /.úhradnícke 
sl u/by mesta /laté Moravec, m. p. 
s ch \'u ľ uj e 

l. Hospodúrenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mest.l Zlaté Moravce, m. 
p. za rok 20 12 bez výhrad 

2. Vysporiadanie výsledku hospodúrenia za rok 2012 príspevko\·ej organizúcic 
Zúhradnícke sl u/by mesta Zlaté Mora\·cc. 111. p. z~1 rok 2012 néislcdo, ll<.·: 
a) /isk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo v)·ške 4. 159.2t) C bude použit) na 

úhradu straty v hla\·nej činnosti. 
b) V)·slcdok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení. ktor)n1 je strdtd vo \)škc 

14. 120.00 e nasledovne: 
- z rezervného fondu vo v)'škc 2.540,80 E 
-zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti \'O \')'škc '~.l 'i9.2(J C 
-z kladného nevysporiadaného v)'slcdku hospodúrcnia nlilluiých ruko\ 'o výške 

7.419.94 ( 
3. Prideliť ncvysporiadaný výsledok hospodárenia z minul)·ch rokm vo\ \·škc 7.132.02 C 

do rezervného fondu. 
uklodú 
štatutúnl\ i organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle sprúvy audítora 
T (termín kontroly): na c.ťaľšie zasadnutie M7 
k: Ms/ 

V Zlat\ ch Moravciach ch1a 20.06.2013 
·~ 

·,-;\ F . .:~ ..... 

/~~/~ 
Ing. Peter LcdJ,:Ír. CSc 

primútor mesta 

t/; l/ 
ú' ·~/L 
//;_A~ 
L....---' ľ 

l'vlgr. Rom;11 Šír<l 
prednosta ivísl' 



Uznesenie č. 576/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva\ J:lat)'ch l'v1oravciach 

konaného dl'ía 20.06.2013 

Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravec za rok 2012 
1'v1cstské zastupitd'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného di1a 
20.06.2013 
jJ r e r o k o v a l o 
núvrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
sch1·uľuje 

Konsolidovanú \')Točnú správu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

V /lat) ch Moravciach clľ1a 20.06.2013 --~::f'-5:-, 



Uznesenie č. 577/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v /lat)'ch Mora\ ciach 

konaného dúa 20.06.2013 

Návrh na zvj"·šenie príspevku z rozpočtu z•·iad'ovatcľa JH'e pľÍspcvko', ú uq~ani;::·~~·iu 
\1SKaŠ, p.o. 

\·kstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 24. zasadnutí M/ kon~mého d!'1a 

20.06.20 l 3 
prcrokorulo 
núvrh na z\)šenie príspevku z rozpočtu zriad'ovateľa pre príspevkovú organizúciu .I\1SKaŠ. p. 

o. 
s c h ,. u ľ uj c 
zvýšenie príspevku pre príspevkovú orgamzaciU Mestské stredisko kultúry a športu. p. o. 
z. rozpočtu zriacfovatcľa o f\.000 C s účclm)m určením na úhradu cncrt:>ií vo n'škc :J .. HJO C 
a na údržbu a opravy budov vo výške 4.600 t' 



Uznesenie č. 57S/20U 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného di1a 20.06.2013 

Návrh na zv)·šcnic príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú or·ganizáciu 
Záhradnícke služby, p.o. 

Mestské zastupiteľstvo v 71atýTh Moravciach na S\ ojom 24. í'.asadnutí \1/ ] .. on~lnéli, 1 Jť1d 

20.06.2013 
fJ r e r o k o ,. a l o 
Núvrh na zvý•šenic príspevku z rozpočtu zriacľovatcľa pre príspcvk<wl! org~mizúciu 
/úhradnícke služby, p.o. 
s c h ,. u ľ 11 j e 
zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizúciu /:íhradnícke služby. p.o. z prebytku l'<lí'.počlu 

:;riaclovatcľa o 15 000 C na úhradu prevádzkmý·cb núkladov 

V /latý'Ch Monl\ ciach dl1a 20.06.20 l 3 

Ing. Pelér f cd11:u·. CSc. 
primútor mesta 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Msľ! 



Mest o Zlaté Moravce 
-------------------~~~i>.*:JJ-j --------------------

Mestský úrad, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravec 

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednúr. CSc. využíva prúvo podra ~ l J ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpism a nepodpisuje uznesenie Mestského 
zastupiterstva v Zlatých Moravciach č. 578/20 1J zo d1'ía 2().()6.20 13 v zúkonom sta nm en ej lehote. 
čím 

pozastavuje výkon uznesenia Mestsl<ého zastupiteľstva ' Zlatých Montni~u.·h 
č. 578/2013 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva' Zlat~ch Monnciach 

konaného dňa 20.06.2013 

a to z dôvodu. ž.c sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu a súčasne je p•·c Mesto Zlaté 
Moravec zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného. 

Podra ~ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtov) ch pravidlúch územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení nicktor)ch zákonov v znení neskorších predpism: 

Prís/n~n( orgán ohce n-komÍl'(t ::mem· ro::jioc'lu ,. Jiriehe!nt /'(Cjioc'lorc;lio roku /'(J::jJodon~nli 
opatreniami. kton'·mi sú presun rozpoc'torom~ch Jil'O.\triedkm· ,. rántci .\cii1'1Íienc;ho ro::po(tu, prú'ont so 
nell/Cllict cc/kon' príjmv u cc/ko1'1' vúiarky. pm·olclli' Jirckro(cnic n~do1·km· Jil'i dosiahnutí IT.I.Iích 
príjmoch o/cho viozanic ro::počtorarn~ch n~dcn-km·. uk je ich kn'lic ohro::ené neplnením 
/'( JZjWČIOVOfl}~//1 i príj ll/O ll/ i. 

Uznesením schválené zvysenie príspevku pre príspevkovú organuac1u /úhradníckc slul:b: 
p.o. z prebytku rozpočtu zriaďovatera o 15.000.- eur na úhradu prcvúdzkm) ch núkladm preds tm uje 
zmenu rozpočtu. ktorá nebola schvúlem1 me~tsk)111 za~tupitcl\tv 0111 v (l l"onnc rozpočtm élw ()patrenia 
a teda uskutočnenie takéhoto v)'davku b: bolo porušením citmanéhn zákona. 

I)alej mám za to. že uvedené uznesenie je pre mesto Zlaté Moravce a.1 ZJavne ne\_\hodné. 
nakorko poukazovanie finančných prostriedkov organizácii. voči ktorej je \Cdcn)ch viacero 
exekučných konaní a ktorej hospodárenie je absolútne nesystémové. pova/ujem za nceiCktívne 
a nehospodárne nakladan ic s rozpočtov)m i prostriedkam i mesta. 

Zárovcií by sa narušilo zabezpečenie konsolidácie rozpočtu mesta v úspore bcl:n) ch v) dav kov 
a vo výsledku hospodúrenia vo vzťahu k plneniu Memoranda o spoluprúci medzi Ministerstvom 
financií SR a ZMOS. ktoré požaduje v rámci konsolidácie vcrcjn)ch f~nancií rcalizúciu úspor: 
bežn)'ch v)'davkov ajej premietnutie do výsledku hospodárenia. 

Navyše uvedené uznesenie nic je možné \ykonať. nakol"k.o zriad"matel" neeviduje vo svojom 
rozpočte prebytok, prúve naopak. je reúlne mol:né. /:e zriacl"nvatel" nedosiahne z dôvodu krízového 
stavu vo vercjn)Th financiách vyrovnané hospodárenie a nebude mať do'>tatok prostricdkm na 
dofinancovanie základn)'ch činností ako sú poskytovanie sociúlnvch slu/icb. ~kolstvo. nakladanie 
s odpadmi a pod. 

Yzhradom na uvedené. keďže existujú zákonné (kív ody. som sa rozhodol tak. /.e v) kon 
uvedeného uznesenia pozastavujem. 

Tel.: 
Fax: 

V ZlatÝch Moravciach diía 28.6.20 l J 

+421 37 69 239 o l 
j 421 37 69 239 45 

Bankové spojenie: 
VLIB Nitra 33422-162 0200 

E-ma i l: sckretariatrZľlzlatem oravec .eu 



Uznesenie č. 579/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného <.h'ía 20.06.2013 
----·-·····-------. 

Infonnácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.7as~ldnutí Ml kon~m('ho c!J1a 
20.06.2013 
p r e r o k o l' u l o 
i nťórmúci u o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/20 l3 
herie na vedomie 
inľormáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením l:. (J 2U 13 \ zmysle 
ustanovenia ~ 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovýrch pravidlách územnej samospr~·I\'Y 

a o zmene a doplnení niektorý-ch zákonov,. znení neskorších predpiso\. ktorú l\OIÍ prílohu k 
uznesen 1 u 

V Zlat)·ch Moravciach d1'ía 20.06.20 l 

primútor m:;ta ,#; / 

{!!3~ 
l\1gr. R()lll~lll Šír:1 

prednosL1 \l sl· 



Uznesenie č. 580/2013 
z 2-t. zasadnutia mestského zastupiteľstva v /lat\·ch l\1cml\ ci~1ch 

konaného dť1a 20.06.20 l '1 

Návd1 na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtov)•m opatt·ením č. 7/20B 
Mestské zastupitcl"stvo v Zlatých Moravciach na svojom 2A.zas~tdnu1í 1\l/ kCl!l~llll'ho di1a 
20.6.2013 
jJ /' c /' (} k(} v(/ l() 
nú\Th na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtov)m opatrením č. 7;20 l) 
s c h \'a ľ uj e 

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
\ zmysle ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a) ab) Zúk. č. 583/2004 /. z. o roz.počtm·)·eh 
pravidlúch územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektor) eh z;'Jl,,·:~. \ 1 /'l\'llÍ Jh'skc,rších 
predpism. v t)·chto bodoch rozpočtového opatrenia L IL Il 1.. l V. a V l. 

V /lat\ch Moravciach dt1a 20.06.2013 
/--------; -

'· ~~....-r--c---
Ing. Peter I .ednúr. C'Sc. 

Vp,·;mú~F'~"~h_t_'' : 

l . 

l'vlgr. Rolllall Síra 

prednosta 1\lsľ! 



Uznesenie č. 58112013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)rch Moravciach 

konaného dt1a 20.06.2013 

N:ivrh na financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanaliz:icil' v ZS 
!\1 oj m í •·o v a 
1\kstské :;astupitcľstvo v Zlat)cch Moravciach na svojom 24. zasadnutí :\1/ konanL·Iw cH1a 
20.0(J.20 13 
;Jr e r o k o 1' u l o 

Núvrh na linancovanic rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizúcic v /Š J\lojmírm a 
s c h 1' a ľ 11 j e 
linancm·anic rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v /Š Mojmírova použitím 
úvcrov)rch zdrojov z prevzatého úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. na rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školsk)'ch zariadení vo \')škc 51 617.X7 U 'R. 

V /lat\ch Moravciach d!1a 20.06.201 

------:-) -0kz-/<_/-{: ~ .._",...-
[ng. Peter l.l·c!núr. ·se. 

primátor mesta 
v'"'" 

~- ' 

./;) / 
l /f 

M ~.__....,R · s··· gr. om n . Ira 
prednostu 'v1 s\; 

/ 



Uznesenie č. 582/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,. Zlatých MormTiach 

konaného chía 20.06.20 l 3 

Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za li.ompenz:íciu nákladov 
v~naložcn)•ch mestom na vybudovanie cncrgetick)·ch zariadení 

V1cstské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí Ml: konaného dt1a 
20.0(1.2013 
p r e ro k u 1' a l o 
l. návrh na použitie účelových tlnančných prostriedkov za kompenzúctu núkladm 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení 
l. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompen;.úcie k l:mlu\'C o poskvtnutí 

finančný'Ch prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rcalizúciu zcmného rigolu na 
ul. Novú,. m.č. Prílepy 

.l ch r u ľ uj e 
l. použitie finančný·ch prostriedkov za finančnú kompenzáciu n:ík!dd·Y. ''lll'í n~: \yhudm·ané 

energetické zariadenia vo výške 17.020,88 E na realizáciu zemného rigolu na ul. :\10\ú 
v m.č. Prílcpy 

' prílohu č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompenzácie k l:mlu\c u poskytttutí !i;wnčných 
prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na realizáciu zemného rigolu\' m.č. Prílepy 
na ul. Nová 

3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 3 nasledovne: 
ľiprava \'príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja óO): 
312005 - Transťcr v rámci verejnej správy z FNM SR 17.0:.W.XS C 
ľiprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0 717002 ··Rekonštrukcie a modernizúcic : 7.02!U\S C 

V l:lat\Th Moravciach d!la 20.06.20 

man Šíra 
prcclnosl:' \;1-.;ľr 



Uznesenie č. 583/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Mora\ ciach 

konaného dt1a 20.06.2013 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
\1oravcc 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 2:L ZdS~ld!H:ti í\ ll :,ot1dlll·:ho dt1a 
2().06.20 13 
pre roko rulo 
návrh na zverenie majetku mesta .,Rekonštrukcia ľJK Pi\ VII.()\! .. 13" do sprÚV) /{lkLldncj 
školy. Mojmírova ul. č. 2. Zlaté Moravce 
~ ,. ť,. uje 

s účinnosťou od l. 7. 2013 do správy Základnej školy. Mojmírova ul. č. 2. IL1té i\1ora\ce. 
!Č'(): 37R65056. nasledovný majetok mesta: 
l:lldadn{l škola Mojmírova ul. č. 2. Zlaté Moravce. Rekonštrukcia (JK - PA VIL()N .. n-·. 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/12. \'k. ú. /laté Moravce. obec /Lit(· \1\lra\ce. 
okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 \edenom sprúnHJ k~tLtstrCJ ,. /Jat)·ch 
Moravciach s obstarávacou cenou: 11 794,39 eur. 

V Zlat)·ch Moravciach dt1a 20.06.2013 

prednosta i\•1 s ll 



Uznesenie č. 584/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat):ch Mora\ ciach 

konaného dila 20.06.2013 

Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
\!lcstské ;:astupiteľstvo v Zlat)rch Moravciach na s\ojolll 2·1. zaséldt:t::: H/ k();~,:tné!Hl d(w 
20.06.20 l] 
jJ /" (:' /" (} k (} 1' ({ l(} 
Dodatok č. 3 k Ví'.N č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta /lak \1or~tvcc· 
s ch 1' a !' uj e 
Dodatok č. J k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta /laté Moravec v 
predloženom znení. 

V /lat\ch Moravciach d11a 20.06.2013 

/ 

ľ\1gr. >~uľ;,:':: :·:1:·~: 

prednosta l'v1sl! 



Uznesenie č. 585/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\ /lat) ch ~'lor:t '-ciach 

konaného ci!'J.a 20.06.2013 

VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnick~ch Y~Tohlwv 
na území mesta Zlaté Moravce 
l'vkstské zastupitcl'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného c!J1a 
20.06.2013 
pr e r o k o 1' u l o 
núvrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických v)'rohkov na 
území mesta /laté Moravce 
.1 ch 1' a ľ uje 

V/N mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotcchnick)Th v)Tohkm na 

území mesta /laté Moravce v predloženom znení 

V /lat\-ch Moravciach c\úa 20.06.2013 
--;;::-; ' 

~~~~~::ze-~ 
Ing. Peter Lcdnár, CSc. 

p;~~~ 
Mgr. Rom;m Šíra 

prednosta Ms(J 



lJzncscnic č. 586/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľst\'a \' 71at)ch ~Tme~\ ciach 

konaného dľ1a 20.06.2013 

VZN mesta Zlaté Moravec č. 4/2013 o nicktorf•ch podmienkach dd:ania psov na území 
mesta Zlaté Moravce 
;-vlcstské zastupiteľstvo v Zlat)1ch Moravciach na SVOJOm 24. zasadnutí M7 konaného ch1a 
20.()6.20 13 

p r e r o k o \'a l o 

núnh V/N mesta 71até Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta /laté Moravce 
s ch \'u ľ uj e 
V7N mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
/laté Moravce v predloženom znení 

V 71at\rch Moravciach d11a 20.06.2013 

~-~~ 
Ing. Peter Lcdnúr. CSc. 

primátor mesta 

~)v ~ / c::::< ;;/ / ~ 

V / .. -------.3 

l \__ 7 
Mgr. Roman Šíra 

pred nos ta iv l s l·, 



Uznesenie č. 587/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\ a\ /Llt)ch :\1or:l\ ci:~ch 

konaného di1a 20.06.2013 

VZN mesta Zlaté Montvcc č.S/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick~Th 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dt1a 
20.06.2013 
p r e r o k o \' a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick)Th 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
s ch \'a ľ uje 
VZN mesta /laté Moravce č. 5/2013 o zákaze podávania a požívania alkoholick)rch nápojov 
na Cu.cmí mesta Zlaté Moravce v predloženom znení 

V /lat\ch Moravciach dt1a 20.06.2013 ;·X.:~ rc;; 



Uznesenie č. 588/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného ch'ía 20.0ó.20 l :1 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev 
na území mesta Zlaté Moravec 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného dt'ía 
20.0ó.20 13 
prerokovulo 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. (í/2013 o udr7.ia\·aní čistoty \Crcjtl)ch Jlricstr~msticv na 
území mesta Zlaté Moravec 
s ch \' o l' uj c 
VZN mesta Zlaté Moravec č. 6/2013 o udržim·aní čistotv vcrcjn)·ch pricstranstic\ na uzcmt 
mesta 71até Moravec v znení pozmeľiujúcich návrhov 

V /lat)·ch Moravciach dúa 20.06.2013 
~~~~ 

Ing. Peter Lcdnúr. CSc. 
primátor mesta 

;)v/// 
L-- 7- ' 
l\1gr. Rotlt~:n Sír~: 

prednosta IVJslJ 



Uznesenie č. 589/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat~·ch Moravciach 

konaného dúa 20.06.2013 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravec 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného dŕ'ta 

20.06.2013 
p r e ro k o ,. a l o 
núvrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ uj e 
VZN mesta Zlaté Moravec č.7/2013 o úprave povinností na zabu.pcčcilic ~,chuduosti 

chodníkov na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach dúa 20.06.2013 



Uznesenie č. 590/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl"st\a \ /lat\ch MuLi\ ci<tch 

konaného dúa 20.06.2013 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane d•·cvín, ldon'· só súčasťou nrcjncj 
zelene v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného cii1a 
20.06.2013 
fJ r e r o k o v a l o 
núvrh VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré su súčasťou vcrep1e1 
zelene v meste Zlaté Moravce 
s ch \' a /' uj e 
VZN mesta Zlaté Moravec č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene \' 
meste 7laté Moravce v predloženom znení 

V /lat)ch Moravciach dúa 20.06.2013 

·. // 
.~ .. -·;//----_s: 

//(7 
L--/ 

i'vlgr. Rom<m Šír<~ 
prednosta iV l s ll 



Uznesenie č. 591/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dťía 20.06.2013 

Schválenie Dodatku č. l k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania 
mestských bytov v meste Zlaté Moravec 
Mestské zastupitcl"stvo v Zlat)ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí f\1/ konéulého dľw 
20.0ú.20 13 
prerokovalo 
návrh na schválenie Dodatku č. l k VZN č. 1/2006. ktor)·m sa stanovujú zásady prideľovania 
mestsk)'ch bytov v meste Zlaté Moravce 
sch1·aľuje 

Dodatok č. l k VZN č. 1/2006. ktor)'m sa stanovujú zásady pridel\)\'ania mestsk)ch bytov 
v meste Zlaté Moravce v predloženom znení 

V /lat)ch Moravciach dúa 20.06.2013 

Ing. Pete:· i 
primátor mesta 

.'~~·;/L-~ 
1/ /'.1 ~/ \1 

Mgr. Romélll Šíra 
prednosta :vlsľ; 



Uznesenie č. 592/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného d1'1a 20.06.2013 

Voľba príscdiaccho pre Okresný súd Nitra 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svoJom 24. zasadnutí M/ konaného di1a 
20.06.2013 
fJ re ro k o 1' a l o 
návrh na voľbu Emílie Bm1asovej. bytom Odbojárov 5. Zlaté Moravec za prísediaccho pre 
Okresný súd Nitra na obdobie rokov 2013-2017 
1' (} l í 
1-:tníliu Baľ1asovú. bytom Odbojárov 5. Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný súd Nitra 
na obdobie rokov 2013-2017 

V 7lat)·ch Moravciach dúa 20.06.2013 /;:Zil,-'.-'<-' . 
Ing. Peter Lcdnúr. CSc. 

primátor mesta ~ / 

.:-----~~/ ~ """'Z\ /_-~ 

// ·'" M};Ú':-Ŕo 1an Šíra 
prednosta Ms( 



Uznesenie č. 593/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlat)rch Mora\-ciach 

konaného dl1a 20.06.2013 

Infom1ácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za ro){ 2012 a nán·h Pl:ínu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóľa mesta na rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M7 konaného dt1a 
20.06.2013 
prerokovalo 
l l Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 a 
herie nu vedomie 
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 a 
s ch ,. o /' uf e 
Plún kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 

V Zlat)Th Moravciach d!la 20.06.2013 



Uznesenie č. 594/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného diía 20.06.2013 

N~ívrh na schválenie vecného bremena na nehnutel'nosti vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravec /povinný z vecného bremena LV č. 13611 - na pozemku parcely KN 
registra "E", č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda; celková v)'mcra 10 710 m2

) , 

ktorá sa nachádza v k. ú. Hoňovce pre tretiu osobu oprávneného: SPP -
distribúcia, a.s., spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a v práve JH·echodu 
a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bt·emena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení (investor: ViOn, a.s.) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)'ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí Ml konaného dr'ía 
20.06.2013 
pr e ro k o ,. a l o 
núnh na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o :t.riadcní vecného bremena na 
nchnutcl'nosili vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté ľv1ormcc (LV č. 13(1 l) - na pozemku 
KN registra .. E'', č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda. celková v)rmcra: l O 71 O m:). 

ktor)· sa nachúdza ,. katastrálnom území Hoľí.ovce v prospech tretej osohy ako opr{n ncného 
z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s. (investor ViOn. a.s.), ktoré spocrva 
v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na uvedenej nehnuteľnosti existenciu 
irú.inierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod a prejazd zamestnanco\ a vozidiel 
oprúvncného z. vecného bremena za účelom údržby a opravy plynúrensk) cl1 zariadení. pričom 
toto uprúvncnic sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 
s ch 1 · a ľ uj e 
a) núvrh zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia ~ 50 \'spojení 
s ustanO\'Cním ~ 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisO\ medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce. z.astC1pené Ing. Petrom 
l.cdnárom. CSc .. primátorom mesta. sídlo: Ul. l. múja 2. ()5:\ O l /Lllé i\1ora\ce. ré'o: 
OOJ08CJ76 ako povinným z vecného bremena. investorom: ViOn, a.s .. zastúpenú Viliamom 
Ondrej kom. predsedom predstavenstva. sídlo: Továrenská č. 64. 953 O l 7laté !vforaycc. 
Rcgistrúcia v OR OS Nitra, Oddiel Sa, Vl.č.l 044/N. IČO: 36 526 185 a treťou osobou ako 
opr{l\ncn)'m z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s .. Mlynské nivy 44/b. 825 ll 
Bratisla\a. J(O: 35 910 739, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena na 
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 1361) - na pozemku 
KN registra .. .E". č. parcely 438 (druh po7.cmku: ornú pôda. cclko\'Ú \)mera: l() 71 O m:). 

ktor) sa nachúdza v katastrálnom území IIoi'íovce, a ktoré spočíva v povinnosti Mesta /Jaté 
Mora\'CC ako povinného strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti: 
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprúvncného z\ ecného bremena 
a to v rozsahu vymedzenom Geometrick)rm plánom č. 22/2012 na vyz.načenic vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo clr'ía 21 .12.20 12. 
vyhotoveným Ing. Martinom Ondriašom - GEPRON. Kopanickú 283. 951 93 l\1achulincc. 
IC'O 44851553. úradne ovcren)'m Správou katastra Zlaté Mora\ce pud č. l "1120 l _l dr1a 
25.1.2013 
a 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprúvncného z Yccného bremena za 
Crčclom údržby a opravy plynúrenských zariadení. pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, 
pricom 



b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uzncscma odplatne za 
jednorazovú núhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 20/2013, ktorý vyhotovil Ing. 
Blažej Líška. Bazovského 2351120. 955 03 Topoľčany. a túto jcdnor<-v.ovú núhrada 
predstavuje sumu 155,- E (slovom jedenstopäťdesiatpäť Eur) ;j"edmmtzm·ú míhmdu zo 
zriadenie recného hremenaje povinný poskytnúť povinnému z vecného hremeno investor a lo 

l' lehote do (J() dní odo d/w, kedy bude investorovi doručené rozhodnutie prí.1lu.l;nej sprÚl)' 
kawstra o vklade vecného bremena do ka/os/ro nehnuteľností ,. Jirmpech tretej osohr 
oprávneného z vecm;ho hremenal 
uklodcí 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpeciť uzatvorenie 
vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
s p l n o m o c n uj e 

zmluvy o zriadení 

primátora mesta Zlaté Moravec podpísaním /.mluvv o zriadení vecného bremena podľa 

schvaľovacej casti tohto uznesenia 

V /.lat)·ch Moravciach dľia 20.06.2013 

,'.,· 



Uznesenie č. 595/2013 
z :24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného d!"m 20.06.2013 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravec (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registnt "C", č. parcely 
1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 685 m2

) 

o výmere ':ca 82 mZ, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí 
Hrdinov v Zlat)·ch Moravciach 
,.. pre obchodnú spoločnost' PAČ ŽITA V A, s.r.o. zastúpenú konatel'om 
spoločnosti Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Vlonnce, 
IČX): -l4 232 250, Registrácia v OR OS ~itra, Oddiel: Sm, Vložka č.: 22893/:\' 
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o ma_jc·tku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného cl!)a 
20.06.2013 
pr c ro k o \'a l o 
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vu \ Ltstn íct \\.' mcsl~t /la té 
Moravce (LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1916/g (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria: celkovú výmera: 685 m 2

) o \)mc rc cca iQ m 2
• 

ktor)• sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravec na Námestí llrdinm \ /latÝch 
Moravciach 
,.. pre obchodnú spoločnosť PAČ ŽITA V A s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti 
Emilom Rajtarom. sídlo: Námestie hrdino\· 4. 953 Ol Zlaté Mora\Cl'. !(O· 14 232 250. 
Registrácia v OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vložka č.: 22893/N 
'/.dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. J3g/]991 /b. 
o majetku obcí \' znení neskorších predpism 
Dôvodom hodn)•m osobitného zreteľa je: 
,.. uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra .. C". č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané plochy a núLhoria) 
o výmere 519m2/ a stavbe /stavba so súpisn)·m číslom :->CJ)_ druh sla\ hy: dom 
posla\ enej na tejto pm-cele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAC /ITA V A. s.r.o. 
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590) 

sch\·oľujc 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -
spôsob prevodu časti pozemku parcely KN registra .. C". č. parcely 1916/8 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria: celkovú výmera: 685 m 2

) o v)-merc cca 82 m 2
• ktor)· sa 

nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov \ /l~tl) ch \1ur:t\ ciach 
,.. pre obchodnú spoločnosť PAČ: žrr A V A s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti 
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4. 953 Ol Zlaté l'v1ormcc. J(O: 4Ll :232 250. 
Registrácia v OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vlož.ka č.: 22893/N 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 8 písm. e) zúkona č. 138/1991 /b. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
r uvedená časť pozemku je susediaca funkčne prislúclwjúca k po/cmku /po/.cmok 

parcely KN registra .. c·. č. parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a núdvoria) 
o v~·mcrc 519 m 2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 29.1. druh stavhv: dom 
post<lYencj na tejto parcelc/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti P .. \(' /IL·\ Vl\. s.r.o. 
/astúpcncj konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590) 

V Zlat~rch Moravciach dt1a 20.06.2013 
Ing. Peter Lcdnúr. CSc. 

, primátor mesta ~/ 
\ ,/ // \ / ~)·<:"1/A ~ 

/'//· ,____../ 

Mgr. Roman Šíra 
prednost~, \ist" 



Uznesenie č. 596/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcl'stva' llatých Mor:~' ci Jeh 

konaného diía :20.06.2013 

1\fávrh na schválenie prenájmu nehnutel'ného majetku Mesta Zlat{· \lora\Cc /LV č. 
3-t53/ - nebytových priestorov o výmere 197,00 m\ kto1·é sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté 
Montvce v budove Matersl\.e,i školy na Ul. Slnečnej 2 v Zlatj·ch Mon1vciach -stavba so 
súpisným číslom 2077 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a vý·skum) na fH>zt·mku 
parcely KN registra "C", č. parccly 5792/7 (dt·lth 1wzc11.:.:,.: .·;:;!:~vani· plochy 
a nádvor-ia) pre Spojenú školu zastúpenú riaditcl'lwu PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo: 
.J. Král'a 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840 z dôvodu hodného osobitného 
zrctcl'a podl'a ~ 9a ods. 9 písm. c) z:íkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 

\1cstské zastupiteľstvo v /latý·ch Moravciach na svoJO!ll ~·L :;as:1dm'!; ~.l/ ko1:aného dľw 
20.0(J.20 13 
jJ re ro k o l' a l o 
~ú vrh na schválenie prenújmu nchnutcľnC:·ho majetku 'o vlastníct\ e Jlll:stu /bté i\! oravec 
II .V č. 3453/ - ncbytový·ch priestorov o výmere 197.00 m 2

• ktoré sa Jl<tcktdzajú \ k. L!. 
/laté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 v ./Jatýrch Moravciach stadxt so 
súpisný·m číslom 2077 (budova pre školstvo. na vzdclúYémie a v)1skum) na pozemku 
parcely KN I'Cgistra .. c-·. č. parcely 579?./7 (druh j)O/l'lllkll: /dS[dl :l il\' rlm·ll\ :1 ll~tch oria) 
ilre Spojenú školu zastúpenú riaditeľkou PhDr. Xi tou /úhorskou. sídlo: J. Krúra 39. l) 53 O l 
/laté ~v1oravcc. !CO: 34 Oú:?. 840 z dôvodu hodného osobitného zretcl"a podl':t ~ cht ods. 9 
písm. c) zúkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prl'lipisu1 
na dobu 5 roko l' od O l. 07.2013 do 30.06.20 l 8 za nájomné ,. zm1 '\lc l X,\' L". 6 lO l l 
/.úsoLh· hospodárenia s majetkom mesta 7Jaté l'vform·ce 1' zneníjeho Dodatku ( l u nodotku 
c' 2 - ('fánok !J od\ l písmeno j) prenájom nehJ'ton~ch priestorU\' fJOdl'u !Íc'clu IJre 
.\ko!ské zariadeniu zo IÍL'e/om \')~Z!L'hy -+ 6. {)()eur 111:: rok 
l )(2_\:~~t.lQDLh<_Hli1\•rrr_osobitného zreteľa na uzatvorenie nú.imu podľa_j 9au tl(h~-~r p_í:;_m HU 
;;-c:ll-;g_n_<l_h_I3Jj/1991 Zb. o maj~1l_m obcí Y]JlCJ}ÍJl~kor:'i.ís:hJlLCdJ1.Li<l~jL:~ 
vyuzitic nebytových priestorov vo vlastníctve mesta /la té Moravec 11~1 1) uč bu ziakm 
Spojenej školy so zdravotný·m znevýhodnením. ktorých počet prevyšuje kapacitu Spojenej 
školy na Ul. J. Krúľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť, :/e Spojenú škola 
/astl!penú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou. sídlo: J. l<r{lľa 39.953 01 /!:!t:~ \1or~t\ce. !CO: 
:14 062 840 plánuje zrealizovať rekonštrukciu hygicnick)·ch zariadeJJÍ a \\menu okien 
1 prcnajat)ch priestoroch na vlastné náklady. 
s ch ,. u ľ uj c 
3/5 v~ičšinou všctk}·ch poslancov prenújom nehnuteľného majetku vo 1 lastníet\ c mesta 
/laté Moravce /LV č. 3453/ - nebytových priestorov o v)~mere 197.00 111:2. ktoré sa 
nachúdzajl! v k. ú. 7laté Moravce v budove l\11atcrskcj školy na ll!. Slnečnej ::' 1 /lat\'Ch 
Moravciach stavba so súpisný·m číslom :2UT/ (hudo\a p:<..· ~;",i:,!l 1 :~<t \/cH~'t\(lllÍL' 

~~ \ýskum) na pozemku parcely KN registra .,c·. č. parcely 579:?./7 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) pre Spojenú školu zastúpenú riaditL·I'kou Ph[)r /itou 
7úhorskou. sídlo: J. Krúľa 39. 953 Ol /.laté Mora\Cc. IČ'O: 3,~ 0(l2 X-+0 / d(hodu hodného 
osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 lb. o majetku obcí 
\' znení neskorších predpisov 
za míjornné l.()() euro/rok v zmysle V/':N L~. 620 l l %ásod1· hospodáreniu s mojetkom mesto 
/Joté Horm·ce v zneníjelw Dodatkov - ('/únuk ()ods. l jJÍSJIICJ!u ,!!,J. ,;fnJ~I· _·uic ... g; ~~~,.~/w 
nájomného za nchytové priest01y, pozemky uleho iné nehnuteľnosti pre suhjekir 



nkomímjzíce {t/eho :::uhezpe(ujúce v?de/áwmie, kultzím. osvetm·ú činnosť. ::.ou;mm·zí 
umeleckú 6nnosľ. telesnú kultúru aleho .íport majúce mimoriudm· n'·::n{///1 !Jre ro::l'OJmesta 
/.lu té Hom1·ce a jeho obyvateľov - l. OO eur/rok". 

!)ôy_odol_l1_D(2<iDľl:D_osobitného zreteľa na uzatvorenie m\i_mu _podľ<cL~ _2_él,_Qg_;-;. ___ 9,npJs11L _ej 
zúkona č. 138/1991 ./b. o majetku obcí v zn~nÍl!G.sl~oršícJJ prcclpisQ~jL': 
\ yužitic nclhytových priestorov vo vlastnícl\ c ,,1csw /l alé ~,Jor~l\c,· 1 :: \ uC'hc: .!-i:1km 
Spojenej škuly so z.dravotným znevýhodnením. ktor)·ch počet prevyšuje kapacitu Spojenej 
školy na lJl. J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť. /e Spojen:\ škola 
zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou. sídlo: J. Krúra 39. 953 O l /Llt·: i\Jor:l\Ce. [('(): 
34 ()(J:?_ 840 plánuje zrealizovať rekonštrukciu hygienických zariadení a v)menu okien 
\ prcnajat)-ch priestoroch na vlastné náklady. 
ukladá 
\ edúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V /lat)-ch Moravciach di1a 20.06.2013 



Uznesenie č. 597/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva\' Zlat)'ch :\1or~:\ ciach 

konaného dt1a 20.06.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce 
/v lokalite Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach/, na sa 
nachádzajú budovy garaz1 vo vlastníctve žiadateľov: 

r pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1960/48 o v) mCľe 20 m1 
( dmh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Ing. Jána Pangela a manželku 
Ing . .Jitku Pangelovú 
pozemok parcely KN registra "C", 
(druh pozemku: zastavané plochy 
a manželku Annu Kinclovú 

č. parcely 2457/40 
a nádvoria) pre 

o 
Slavoslava Kinccla 

pozemok parcely KN registra "C", 
(druh pozemku: zastavané plochy a 

č. pm-cely 19(,0/5 l o v{·nH'rt' 20 m 2 

nádvoria) pre .Jána Kutiša a 
manželku J1~vu Kutišovú 

pozemok parcely KN registra "C", 
(druh pozemku: zastavané plochy 
a manželku Alžbetu Lehockú 

č. parcely 2457/-U o v)·mer·e 20 m 2 

a nádvoria) pre Ľudovíta Lehockého 

y pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1960/49 o v)·mere 20 m 2 

(druh pozemlm: zastavané plochy a nádvot·ia) pt-c Pt:tn• l<ovúča a HJauželku 
Ing. Marcelu Kov~1čovú 

'Y pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/-B o v)·nHTe 20 m 2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Pctnt Kaplúna a manželku 
.Janku Kaplánovú 

y pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/42 o v)·mcre 20 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Annu Soj:íkovú 

Y pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/41 o v)•mere 20 m 2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Pavla Sládeka a 
manželku Evu Sládckovú 

pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/38 o v)·mcre 20 m 2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Antona Valachoviča a 
manželku 12udmilu Valachovičovú 
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 19ú0/50 o v)·mn·e 20 111 1 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Mariána Danišovsl(ého a 
manželku Helenu Danišovskú 

Y pozemok parcely KN registra "C', č. pat-cely 2457/39 o v)·naTe 20 111 2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre Mikuláša Konečného a 
manželku Želmíru Konečnú 

Y pozemok parcely KN registra "C", č. parcely I 960/52 o v\·mere 20 m 2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvo.-ia) pre Ing. .Jún .\liehalíka 
a manželku Máriu Michalíkovú 

Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na SVOJOm 24.zasadnutí M/ konaného cl!1a 
20.06.20 l') 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417) - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. /Ltté f'vlora\ce /\ ll1kalitc 



Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach/, na ktorých 
garúží vo vlastníctve žiadateľov: 

sa nachádzaj ú budovy 

• pozemok parcely KN registra "C'. č. parcely 1960/48 o v)·merc 20 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn)m 
číslom 280ú. vedená na LV č. 5332 
do bezpodielového vlastníctva manželov- Ing . .Jún PangeL r. Pangel. dútum 11arodenia: 
30.11.1945 a manželka Ing. Jitka Pangelová, r. Michálková, dátum narodenia: 25. 05.1947. 
bytom: Mojmírova 1567/1.953 Ol Zlaté Moravec 
• pozemok parcely KN registra .,c·, č. parcely 2457/40 o v)·mere 20 111 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn)·m 
číslom 2812. vedená na L V č. 7806 
clo bezpodielového vlastníctva manželov- Slavoslav Kincel. r. Kincel. dútum narodenia: 
02.05.1946 a manželka Anna Kinelová, r. Siklienková, dátum narodenia: 2X.O 1.1949. 
bytom: Mojmírova 1567/1. 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozemol( parcely KN registra .. c·. č. parcely 1960/51 o \')mcre 20m" (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budova garú/.c so súpisn)'m 
číslom 2787. vedená na LV č. 5298 
do bezpoditelového vlastníctva manželov - Ján Kutiš. r. Kutiš. dátum narodenia: 
23.11.1946 a manželka Eva Kutišová. r. J)určovú. d{Jtum narodeJJiéJ: (C.OX l t))(J. lwtom: 
Mojmírova 156711.953 Ol Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra ,,C'. č. parcely 2457/44 o v)·mere 20 m 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budm a garáže so 
súpisným číslom 2808. vedená na L V č. 7804 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Ľudovít Lehock)·. r. Lehock)'. dátum 
narodenia: 20.11.1945 a manželka Alžbeta Lehocká. r. Valuškov(L dútum narodenia: 
22.02.1949. bytom: Mojmírova 156 7 ll, 953 O l Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra "C', č. parcely 1960/49 o výmere 20 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budo\a gadtž.L' so slipisn)'m 
číslom 2807. vedená na L V č. 7802 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Peter Kováč. r. Kováč. dátum narodenia: 
19.06.1974 a manželka Ing. Marcela Kováčová. r. Dallošová. dátum narodenia: 26.12.1972. 
bytom: Choča 44. 951 76 Choča 
• pozemok parcely KN registra c-- č. parcely 2457/43 o výmere 20 m.: (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garúže so súpisn)'m 
číslom 2809. vedená na L V č. 7803 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Peter Kaplán. r. Kaplún. dátum narodenia: 
16.10.1961 a manželka Janka Kaplánová, r. Kozlová, dátum narodenia: 14.04.1965. 
bytom: Bremvú 2003/4, 953 Ol Zlaté Moravec 
• pozemok parcely KN registra .. C". č. parcely 2~t57/-t2 o\ SJtlL'rc ~1 0 nľ (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn)'m 
číslom 281 O. vedená na L V č. 780 l 
do v)·lučného vlastníctva - Anna Sojáková, r. Magušínová. dátum narodenia: O 1.03.1950, 
bytom: Hviezdoslavova 1732/2, 953 O l Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/41 o v)rmere 20 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budm·;t garú/e so súpisný'm 
číslom 281 l , vedená na LV č. 4163 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Pavol Sládek. r. Sládek. dátum narodenia: 
11.06.1953 a manželka Eva Sládeková. r. Šrankm á, dútum narode11ia: 05.05.1959. 
bytom: Hviezdoslavova 1866/60. 953 O l Zlaté Moravce 



• pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 2457/38 o výmere 20 m" (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garúže so súpisn~'m 
číslom 2783. vedená na L V č. 5293 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Anton Valachovič. r. Valachovič. dútum 
narodenia: 16.05.1951 a manželka Cudmila Valachovičovú, r. Bcličinovú. dátum narodenia: 
O 1.()7 .1951, bytom: Hviezdoslavova 1848/48. 953 O l Zlaté Moravec 
• pozemok parcely KN registra ,,C", č. parcely 1960/50 o výmere 20 m" (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garúže so súpisným 
číslom 2786, vedená na L V č. 7805 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Mariún Danišovsk~. r. l )ani šo\ sk~. dútum 
narodenia: 16.08.1950 a manželka Helena Danišovská, r. Mašírová. dátum narodenia: 
12.09.1952. bytom: Hviezdoslavova 1732/2. 953 Ol Zlaté Mora\·ce 
• pozemok parcely KN registra ,.C", č. parcely 2457/39 o \'~'mcrL' 20 111 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn~·m 
číslom 2785. vedená na L V č. 7431 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Mikulúš Konečn\. :-. Konečn\'. dútum 
narodenia: 08.11.1949 a manželka Želmíra Konečná. r. Bicliko\'Ú. dútum naroclcnia: 
15.()4.1957. bytom: Duklianska 1570/4. 953 01 Zlaté Moravce 
• pozemok parcely K.N registra .. C". č. parcely l <)60/52 o \~'mere 20 m:~ (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budova garú:le so súpisným 
číslom 2788. vedená na L V č. 7800 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Ing. Ján Michalík. r. Michalík. dátum 
narodenia: 23.05.1946 a manželka Múria Michalíkovú. r. Fi11tm ~~- d:'1tum Jwrndenia: 
06.11.1947. bytom: Hviezdoslavova 1748/14, Zlaté Moravce 
podl'a ~ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v :.r.ncní neskorších 
predpisov -"* prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa \TÚtanc 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľn~ celok so stavbou 
:.r.a cenu 8.30 C!m 2 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté i'vlord\ce (l.V č. ) .. )]7) 

pozemkov. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce /v lokalite Nábrežie za Majerom v 
Zlat~'ch Moravciach/, na ktorých sa nachádzajú budovy garú/.í \o \ ic1stníctve 
nasledovných žiadateľov: 
• pozemok parcely KN registra C" č. parcely 1960/48 o V~'merc 20 111 1 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn)·m 
číslom 2806. vedená na L V č. 5332 
do bezpodielového vlastníctva manželov- Ing. Ján Pangel, r. Pangcl. dútum narodenia: 
30.11.1945 a manželka Ing. Jitka Pangclová, r. Michálková, dátum narodenia: 25. 05.1947. 
bytom: Mojmírova 1567/1. 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra ,,C'', č. parcely 2457/40 o výmere 20 111 1 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisným 
číslom 2812 .. vedenú na LV č. 7806 
do bezpodielového vlastníctva manželov- Slavosla\ Kinccl. r. Kincel. (L'Jtum narodenia: 
02.05.1946 a manželka Anna Kinclová, r. Siklienková. dátum narodenia: 28.01.1949, 
bytom: Mojrnírova 1567/1. 953 Ol Zlaté Moravce 

• poz.emok parcely K.N registra "C". č. parcely 1960/51 o v~mcrc 20m" (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garúže so súpisn~·m 
číslom 2787. vedená na L V č. 5298 



do bezpodielového vlastníctva manželov - Ján Kutiš, r. Kutiš. dútum narodenia: 
23.11.1946 a manželka Eva Kutišová, r. Úurčová, dátum narodenia: 02.UX.ll!5U. bytom: 
Mojmírova 1567/1, 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra .. c·. 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na 
súpisným číslom 2808. vedená na L V č. 7804 

č. parcely 2457/44 o v)rmcre 20m 2 (druh 
ktorom sa nachádza budova garáže so 

do bezpodielového vlastníctva manželov - Ľudovít Lehocký. r. Lehock)'. dátum 
narodenia: 20.11.1945 a manželka Alžbeta Lehockú, r. Valuškod. d:1tum narodenia: 
22.()2.1949. bytom: Mojmírova 156711, 953 O l Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra .,c·, č. parcely 1960/49 o v)'mere 20m:' (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budm a [Iarúže so súpisn)m 
číslom 2807, vedená na LV č. 7802 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Peter Kováč, r. Kováč. dátum narodenia: 
19.06.1974 a manželka Ing. Marcela Kováčová, r. Dallošovú. dátum narodenia: 2ó.l2.1972. 
bytom: Choča 44, 951 76 Choča 
• pozemok parcely KN registra "C". č. parcely 2457/43 o v)'merc 20 m" (druh 
po:;.emku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachúdza budm·a garúžc so súpisn)'m 
číslom 2809. vedenú na LV č. 7803 
clo bezpodielového vlastníctva manželov - Peter Kaplán, r. Kaplán, dátum narodenia: 
16.10.1961 a manželka Janka Kaplánová. r. Kozlová, dátum narodenia: 14.04.1965. 
bytom: Rre:wvá 2003/4. 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozcnltok parcely KN registra "C'\ č. parcely 2457/42 o v)1nlcrc 20 111:~ (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisn)·m 
číslom 281 O, vedená na L V č. 780 l 
do v)rlučného vlastníctva - Anna Sojáková. r. Magušínová, dútum narodenia: O 1.03 .1950. 
bvtom: f lviezdoslavova 1732/2. 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozemok parcely KN registra .. c·. č. parcely 2457/41 o \')·mcre 20 111 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria). na ktorom sa n~1chúdz:1 bllll()\ ,! ~~:lr:'th' so súpisn)m 
číslom 281 L vedenú na LV č. 4163 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Pavol Sládek. r. Sl:ídek. dútum narodenia: 
11.06.1953 a manželka Eva Sládekovú, r. Šranková. dútum n:trodcniél: 05.05.1959. 
bytom: I fviezdoslavova 1866/60, 953 Ol Zlaté Moravce 
• pozcn1ok parcely I(N registra ~,C~'~ č. parcely 2457/38 o \'~"nlcrc 20 111 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachúdza budov;1 ganí/.c so súpisn)m 
číslom 2783 .. vedená na LV č. 5293 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Anton Valachovič. r. Valachovic. dútum 
narodenia: 16.05.1951 a manželka r:udmila Valachovičovú. r. Bcličinud. d:ttum 11arodenia: 
O 1.07.195 L bytom: Hviezdoslavova 1848/48. 953 O 1 .Zlaté Moravec 
• pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1960/50 o výmere 20 111 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budo\·a garúžc so súpisn)'m 
číslom 2786 .. vedená na LV č. 7805 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Marián Danišovsk)/. r. Danišo\·sk). dátum 
narodenia: 16.08.1950 a manželka f Ic lena Danišovskú, r. Mašíro\Ú. dátum narodenia: 
12.09.1952, bytom: Hviezdoslavova 1732/2. 953 O l Zlaté Mora\cc 
• po7,emok parcely KN registra "c·, č. parcely 2457/39 o výmere 20 111 2 (druh 
pozemku: Zästavané plochy a nádvoria). na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisný·m 
číslom 2785. vedená na LV č. 7431 
do bezpodielového vlastníctva manželov -
narodenia: 08.11.1949 a manželka Želmíra 
15.04.1957, bytom: Duklianska 1570/4, 953 Ol 

Mikuláš KoJJCčn:~, r. KclllL'Čn). dútum 
Konečná, r. Bielikovú. dútum narodenia: 
Zlaté Moravec 



• pozemok parcely KN registra "C·, č. parcely 1960/52 o výmere 20 m 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garúže so súpisným 
číslom 2788. vedená na LV č. 7800 
do bezpodielového vlastníctva manželov - Ing. Jún Michalík. r. \"1ichalík. dátum 
narodenia: 23.05.1946 a manželka Mária Michalíková. r. Fintovú. dútum narodenia: 
06.11.1947. bytom: Hviezdoslavova 1748/14. Zlaté Moravce 
podľa ~ 9a ods. 8 písm. b) zúkona č. 138/199 l Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov --+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa \TÚtane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou 
za cenu 8,30 E/m2 

. 

ukladá 
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schval'ovacej časti uznesenia 
11 r (~ uj e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2013 

V Zlatých Moravciach di1a 20.06.2013 

.-----~-----·-··---

:,_,,_ 



Uznesenie č. 598/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného cHía 20.06.2013 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) pozemky a stavba na lit. 
Sládkovičovej v Zlatých Moravciach /stavba súpisné číslo č. 460 (rodinu)· dom) 
nachádzajú,ca sa na pozemku parcely KN registra "C", č. parcely 1825/2 o v)·merc 365 
m 2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra "C", č. 
parcely 1825/2 o v)•mere 365 m 2 (druh pozemku: zastavané plothy a nÚ(h oria), 
pozemok parcely KN registra "C", č. parcely 1825/1 o výmere l 334 m 2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)/ a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka dtktriny, 
prípojka vody, kanalizačná prípojka, spevnené plochy asfaltové v časti dvora, spevnené 
plochy asfaltové na betóne, oporné múry betónové vytv. rampu), drobné stavby (stavba 
prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba skladu náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot 
oddeľujúci pozemok v čele pozemku, plot odd. pozemok z dvoch hočn)•ch str:ín od 
susedov) studňa na parc. KN č. 1825/1 ďalej len "Pozcmln· a sta\ha ll<t Slúdkovičovtj 

ulici v ZlaNch Moravciach" v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zálwna č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupitcl"stvo v Zlatých Moravciach na SVOJom 24. zasadnutí Ml. konaného dť'ta 

20.06.2013 
fJ r e r o k o ,. o l o 
0Já\Th súťaž.ných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej \CreJneJ 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté J'vlora\ce (L\' č. 3-153) -
.Yozemky a stavba na Sládkovičovej ulici 45 v Zlatých Moravciach ... a to: 
pozemkov. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v /lat~·ch 

:vloravciach): 
r parcela KN registra ,.C"· , číslo parcely 1825/2 o v)mcrc :Jr1'i 1n' (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 
r parcela KN registra ,.C'·. číslo parcely 1825/1 o v)•merc l :1:14 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 
a stavby. ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravec (na Ul. Slúdkovičmej v /lat)'ch 
Moravciach): 

• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachúdzajÚG1 sa 11a poz.cmku 
parcela KN registra .,c·. č. parcely 1 825.<:: 

a cľalcj vonkajšie úpravy (prípojka elektriny. prípojka vody. kanalizačnú prípojka. spevnené 
plochy asfaltové v časti dvora. spevnené plochy asŕ~1ltové na betóne. opomé múry hL'tónové 
vytv. rampu). drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. l ~Q511. stavh~1 skbdu núrauia na 
parc. KN •Č. 1825/2). ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku. plot odd. pozemok 
z. ch och bočných strán od susedov) studúa na parc. KN č. 18251!. dlhodobo ncvvuží\ané 
Mestom Zlaté Moravce v zmysle~ 9 ods. 2 písm. b) zúkona č. l ]8/1991 /h. o m:1jctku obcí 
v z.ncní neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohtn U/IIcsctlia/ 
_s ch v a ľ uj c 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťa/.c -
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravec (LV č. 3·-153) - ,.fozcmkv 
a stavba na Sládkovičovej ulici 45 v Zlatých Moravciach''. a to - pozemkov. ktoré sa 
nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlat)·ch Moravciach): 



r parcela KN registra .. C'' . číslo parcely 1825/2 o v)'mcrc 3(J5 111· (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

r parcela KN registra .,C" . číslo parcely 182511 o výmere l 33~1 111
2 

(druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria). 

a stavby. ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v /lat)ch 
Moravciach): 

• stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinn)' dom) nachácl:;;,jl!ca sa na pm.cmku 
parcela KN registra .. C"", č. parcely l ~QS/2 

a cľalcj vonb\jšie úpravy (prípojka elektriny. prípojka vody. kanalizačnú prípojka. spevnené 
plochy asťalltové v časti dvora. spevnené plochy asfaltové na betóne. opomé múry betónové 
vytv. rampu). drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 182511, stavba skladu náradia na 
parc. KN č. 1825/2). ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku. plot odd. pozemok 
:;. dvoch boi:ných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 182511. dlhodobo nc\yužívané 
Mestom Zlaté Moravce v zmysle~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138 11 C)C) l /b. u majetku obcí 
,. znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/ 
men UJ e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov' :;Jo:>cní: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a traja poslanci 
určení meslským zastupiteľstvom. a to poslanec Miroslav Záchensk)'. poslanec a súčasne 
predseda komisie podnikateľskej činnosti. obchodu. sprúvy mestského majetku. cestovného 
ruchu a regionálneho rozvoja. poslanec Mgr. P~l\ cl Scp lúk člen ':·:::,il: m l:dcm:j komisie 
uk/udá 
'\-:Cdúccj oddelenia správy majetku mesta MslJ Zlaté Moravce 

zabezpečiť v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodnej \crcj nej súťa:lc 

a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa 
schválených súťažných podmienok 

komisii pre posúdenie súťažných návrhov 
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súľa:l.n\cil IIÚ\rlw\ IWJ\)Ššiu 
cenu a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu :; 'yhodnotcnia u bc hodnej 
vereJneJ súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovatcľa obchodnej \Trcjncj 
súťaže 

V Zlat)-ch Moravciach dt1a 20.06.2013 
//~~ --
~--é.......---e'~ 

Ing. Peter LcdJJÚr. CSc. 
primátor mesta 

. /~"" 1 /_L~;~ 
~__~A.r 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsľJ 



lJzncscnic č. 599/20!3 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitcľst\·a \ í':lat)·ch iVlur<l\ ciach 

konaného clr1a 2().06.20 13 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej vct·cjncj súťaže pt·c,·odu majetku v 
podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravec v podiele 56615/1 00000-in (LV č. 

-!537, Mesto Zlaté Moravec v podiele 56 615/100 000 ; COOP .Jednota Nitnt, SD, 
Štefánikova 54, 949 Ot Nitra- podiel 43 3H511 OO 000)- p<~:r.t•mo::. ·;hdn' ,,. ~:úťa-.;nosti 
vyuzn ané na podnikatcl'ské účely v budove "Ccntnun ŽITA V;\" na 
llviczdosla v ovej ulici č. 64 v Zlatých Moravciach - v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. h) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pt-cdpisO\ - ná\Th 
súťažn)·ch podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej VlTcjncj 
súťaže: "Odpredaj časti· nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastních·c mesta Zlaté 
:\1ontvcc -podiel 56615/100000-in (LV č. 4537)". 

\kstské zastupitcl\tvo v í':lat)'ch Moravciach na svojom 24. zasadnutí i'v1í': konaného ch1a 
.200(J.2013 
/l r e r o k o 1 • a l o 
!'\úvrh súťažn)·ch podmienok pre vypracovanie súťažného núvrhu do obchodnej \creJ!lCJ 
súľai:L·: '"Odpredaj časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta í':Llté Moravce 
-podiel 56615/1 00000-in (LV č. 4537)··. a to 
pozemok. ktor)· sa nach:1dza v k. ú. Zlaté Moravec ajc zapísan) \ L V č. -b.i l - parcclél Kl'\ 
rei-'istra .. c·· číslo 107X/2 o v)'mcrc 1419 m2 (druh pozemku: zasta\<lllé plochy Ll núch'nria) 
\ podiele 5(J615/1 OO 000-in. 
a st<l\·bu. ktorú sa nachúdza v k. ú. Zlaté Moravec a je zapísanú ,. l.\ č. -+5.17 - sld\ ba 
súpisné č. 20X7 (druh stavby: inú stavba) nachádzajúca sa na po/.cmku parcela registra .. ( ... 
číslo l 078/2 v podiele 5661511 OO 000-in 
a cl"élicj \onkajšic úpravy (prípojka elektriny do std\hy. i:lp<ll: \:'l'''' h!11:; :,,!.ÍJ1ojk:t. 
k~1nali/.ačnú prípojka, kanalinčné šachty) v súčasnosti využívané na pmi11ikatcľské ÚčL·iy 

\'budove .. Centrum 7ITA V A'' na 1-Jviczdoslm·o\'Cj ulici ('. (J·I \ liatych 
'doravciach v /.mysle ~ 9 ods. 2 písm. h) /.Úkona č. 13X/J991 lh. () 111L1jctku obcí 
\ :;ncní neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/ 
s ch \ ar uj c 
Núvrh súťažn)'ch podmienok pre vypracovanie súťažného núvrhu do obchodnej \CrCJilCJ 
súťa/.c: .. Odpredaj časti nehnuteľnosti v pudiclovum spulu\·lastllíct\c : .. c:;L., /Ltt~· \i\li"Ll\CC 
-podiel 5(J(J 15/1 00000-in (L V č. 4537)"', a to 
pozemok. ktorý sa nachád/a v k. ú. Zlaté Mora\·cc ajc zapís:m)· \ l Vr::. 15'7 - p:1rccb Ki\ 
registra .. c-· číslo 1078/2 o vý'merc 1419 m' (druh pozemku: zasta\:lll~' pi<Jc!J) Llll{lchoria) 
\ podiele )(J6 l 511 OO 000-in. 
:1 sta\ hu. ktorú sa nachúdza v k. ú. /laté Moravce ajc zapísanú v LV č. 45.17 - stL~Vbd 

súpisné č. 20X7 (druh stavby: iná stavba) nachúcl/.ajúc<J sd 11:1 po/,'1~11 · 1 ':~:,· :!:1 JCi',islr:l .. c-· 
číslo l 07R/2 v podiele 56615/1 OO 000-in 
a cl'alcj vonkajšie úpravy (prípojka elektriny do stavby. lapoly. \·odcwodnú prípojka. 
kanali/.dčnú prípojka. kanalizačné šachty) \ súčdsnosti \ yu/.ívC~né Jld podJlikLltL·I tJčch 

v budove .. Centrum ŽITA V A'' na Hviezdoslavovej ulici č. (J-t \ /lat\ch 
\ 1ora\'ciach v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 /.b. o majetku obcí 
\ znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tYoria prílohu tohto uznesenia/ 
111 e n uj e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 



traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primútorom mesta ~~ dv:Jj~J poslanci 
urcení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav /úchensk) (predseda komisie 
podnikateľskej činnosti. obchodu. správy mestského m<~jetku. cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 
ukludú 
\~10cej_ oddelenia správv majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

zabezpečiť v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodm'i \\.Tej nej súťa/L' 

a realizovanie obchodnej verejnej súťa/e s termínom uzÚ\ i erb do ::'~_(JS::'() l :1 podľa 
sclwúlen)'ch súťažných podmienok 

k(~llli.-;ii p_l\~_posúdcnic _súťažn\rch návrhov 
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium \yhodnotcnia súťa:l.n)·ch nú\Thm n~Jj\yššiu 

cenu a účel využitia 
predložiť primútorovi mesta Zlaté Moravce zap1snicu 7. vvhodnotcnia obchodnej 
\·erCII1CJ súťaže s odporúčaním na cľalší postup vyhlasm a teľa obclwdil<:i H'ľejncj 

súťal:c 

V /lat\eh !'Vl orave i ach dl1a 20.06.2013 

/~~--
' ~~-----.--c-
1 ng. Peter I .L'dJJ:.Jr. C 'Se. 

primátor mesta r 

• r/ /./ «;" ~~; /--- --2=-bJ:T ________ _ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Msľr 



Uznesenie č. 600/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dl1a 20.06.2013 

Návrh na uušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej za účdom prYvodu 
majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3-tS3) - pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. l v 
Zlat)·ch 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 Zlat)·ch 
Moravciach č. 452/2012 zo diía 08.11.2012 a č. 55112013 zo diía 25.fN.2013 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí M/ konaného dľía 

2().()6.20 13 
prerokovalo 
Ná \Th na odpred~j nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravec (LV č. 3453 ). a to -
pozemkov. ktoré sa nachádz~jú v k. ú. Zlaté Moravec (na Ul. Viničnej v /lat)ch 
Moravciach): 

l 2 
r parcela KN registra "C' . číslo parcely 2606 l o výmere 6053 111 (druh pozemku: 

z.astavané plochy a nádvoria). 
r parcela KN registra ,.c· , číslo parcely 2606/2 o v)mcrc 30~ 111 (druh pwcmku: 

zastavané plochy a nádvoria), 
' r parcela KN registra .. c· , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 nl" (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 
r parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/4 o v)'mere 51~ m (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria), 
r parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/5 o vymcrc ]_)2 111 druh po;:cmku: 

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

zastavané plochy a nádvoria, 
r parcela KN registra "C', číslo parcely 260617 o v\•n1crc (J) :1ľ druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 
' r parcela KN registra "C', číslo parcely 2606/R o v)·mere 50 l m- druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 
) 

r parcela KN registra ,,C', číslo parcely 2606/12 o v)'mcrc 12 m~ druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a stavieb. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej \ /lat\ch Mora\-ciach): 
• stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: administratÍ\ m bultu, :t :t s11c. zariadenie) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 stavby súpisné č. 1873 (druh stavby: 
administratívna budova a soc. zariadenie) nachádzajúcej sa n:1 po:;cmku 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) nachúcL'aiúcej sa na pozemku 
parcl:la č. 2606/4 
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotoli'la združených prevúdzok) nachúdzajúcej 
sa na pozemku parcela č. 2606/5 
stavby súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachúd:;.ajúccj sa na po:;cmku parcela č . 
2606/6 
stavby súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachádzajúcej sa na po:;cmku parcela č . 
2606/8 



• drobnej stavhy hez súpisného čísla (druh stavby: \odúrcJ1) n~lckldzajúcL~j sa na 
pozemku parcela č. 2606/12 

• a d'alcj plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2(J()(Ji1 :l. vŕtanú 

stuc.it1a. vonkajšie úpravy (vodovodnú prípojka z vodárne. kanalizačnú čistiaca šachta. 
teplovodné rozvody. kanalizačná vpusť. spevnené plochy, rampa objektu skladu 
súpisné číslo 3286, chodník pri objekte p. č. 2606/8. plynovú prípojka) \' szíc"asnosti 
využívané na podnikatehké účely na Viničnej ulici t l \' /Jal)ÍC-17 \/fom1·cioch 

podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže 
herie na vedomie 
dt\ crečné vyhodnotenie výsledkov o hc hodnej verejnej súťaže zo strany \ yhlasovatcl'a 
v zmysle ustanovenia ~ 286 ods. l Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre 
posúdenie súťažných návrhov zo dl'í.a 03.06.2013 /viď. Zápisnica l 
\' )' ll~ í \'Ll 

oprávnenie vyhlasovatel'a v súlade s bodom l O. súťa/n~ch podmienok 
/' ll .Í' í 
vvhlúscnú obchodnú verejnú súťaž zo dt1a 29.04.2013 k_J2rcdn_lclLI_ Q_'{~ v~ her 
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmlm y na nehnutcl'n~' 

11lč~jctok mesta a to - pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na lJI. Viničnej 
v /lat\rch Moravciach): 

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

r parcela KN registra ,.C' . číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m 2 (druh pozemku: 
zastz1vané plochy a nádvoria), 

' r parcela KN registra "c· , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 nľ (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

r parcela KN registra "C'', číslo parcely 2606/4 o výmere 5 l 8 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

r parcela KN registra .. c·, číslo parcely 2606/5 o v)'mcre 13~. 111
1 

druh po/emku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

r parcela KN registra .. C'. číslo parcely 2606/6 o v)'merc 65 m druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

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

r parcela K.N registra .,C". číslo parcely 2606/8 o v\·mcrc ~01 m' druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria. 

r parcela K.N registra ,.C". číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m 2 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: dicli1e) nachádzajúca s~1 11:1 po/L'Illku 1x1reela č. 

2606/3 
• 

• 

• 

• 

stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) nachúdzajúca sa na pozemku 
parcela č. 2606/4 
stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok) nachádzajúca sa 
na pozemku parcela č. 2606/5 
stavba súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) nachádzajúca sa n;1 pozemku parcela č . 
2606/6 
stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachädzajúca sa na pozemku parcela č . 
2606/8 



• drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodárd1) nachúd;~ajúca sa na 
pozemku parcela č. 2606112 

a cfalcj plot oddeľujúci pozemok p. č. 260611 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná stuchía. 
vonké~jšie 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 Zlat)·ch Moravciach. ktorú prcbicbitlé! d()]()~Q5c:2(Ll3. ~1(_)__13. 1 ~~ 
hod. 

V /lat\'ch l'v1oravciach dl1a20.06.2013 

/~~::;--
Iúg. Peter Lcdnúr, CSc. 

primátor mesta . 

-'/1/L ~ .~z~ 
Mgr.~~11an Šíra 

prednosta MsľJ 



Uznesenie č. úOI/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlat)rch Moravciach 

konaného chía 20.06.2013 

Núvd1 na schválenie podmienok obchodnej vcr·eJnC.J súťaže pr·evodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - pozemky a stavhy v súčasnosti 
'~užívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. l v Zlat~Th ;viocavciach 
- v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. l3S/J99I Zh. o ma.jetlw obcí v znení 
neslwt·ších predpisov 

\1cstské ;;,astupitcrstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí \1/ konaného diía 
20.()6.20 13 

jJ rc ro k o 1· a l o 
\Júvrh súťažn)rch podmienok pre vypracovanie súťažného IlÚnhu do uhclwdih'i \CľL'jllL'i 

súťa/c: .. Odpredaj nehnutcrností \'O vlastníct\c mesta llaté ;\rlurél\cc (1 \' ,:; 1.;:'1r·. ~tlu -
pozemkov. ktoré sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravec (na lJI. Viničnej \ /l~tt)ch 
\lo ré!\ ciach): 

r parcela KN registra .. c· číslo parcely 260(J 11 U \'\'lllľrC (ll:'< 'l\ ( dťuh pu/cm ku: 
zasl<t\'<.mé plochy a núch'oria). 
parcela KN registra C' číslo parcely 2606/2 O v)·meiC 304 2 (druh jlOZCillkLI: ,. l1l 

zastavané plochy a núdvoria). 
r parcela KN registra ., c· číslo parcely 2606/3 o v)·mere 17u:l l ll (druh pozemku: 

zastanmé plochy a núdvoria). 
parcela KN registra .. c·. číslo parcely 2606/4 51 X 

., 
(druh pozemku: ,. o vvmerc 111 

zastavané plochy a nádvoria). 
,. paiT•2la KN registra c· číslo parcely 2606/5 o v)·mcrc 13:2 !ll druh pO/Cill k Ll: 

/astavané plochy a nádvoria. 
r parc<.?la KN registra ,.c·. číslo parcely 2606/6 o v\mcrc (J) :n dru!1 1'''/L'Illku: 

zastavané plochy a nádvoria. 
) 

,. pa1n.:la KN registra .. c-·. číslo parcely 2606/7 o \')·mcrc 63 111- druh po!L'mku: 
zastavané plochy a nádvoria. 

r pam~la KN registra .. c·. číslo parccl) 2(JlJ(J S u\\ ll<L'iL' 
zast~l\ané plochy a nádvoria. 

'1,:L·l 1 Jk ti: 

r parcela KN registra .. C'·. číslo parcely 2CJ06iJ 2 o\ \mcrc l 1 ::: 

zastavané plochy a nádvoria 
·/C!ll k Ll: 

a stmieb. ldoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v /lat)ch \1ora\·ciach): 
• sta\by súpisné č. 1X73 (druh stavby: administratívna budo\a a soc. /élriacknic) 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 260(J/2 
• stavby súpisné č. 32X2 (druh stavby: dielne) nachúdzajúcej sa Ilél Jlll/c::lku pdrcelu č. 

2(J0(Ji3 

• 

• 

• 

• 

• 

stmby súpisné č. 3283 (druh sta\ by: \ypaľo\acia pec) nachc'tdz~:i[IcL·; ~;~:tL\ j)l/cmku 
parcela č. 2(J06/4 
sta\ by súpisné č. 32X4 (druh stavby: kotoliía združených prcvúd;;ok) nachúd/aj úccj 
sa na pozcrnku parcela č. 2606/5 
stavby súpisné č. 32X5 (druh stavby: skb!) nach:tdn.jl!L:·.·i <,: · r 1 • ., d .,, "· ·,.']čl č 

2(J0(J 1(J 

sta\ by súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachúdz:tjúccj ~~~ 11:1 ;>tl/L::Jtl:~: ., <rccla č 
2(J()(Ji8 

drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: \ odúrc(l) 
pozemku parcela č. 2606/12 



a cfalcj plot oddel"ujúci pozemok p. č. 2606/ l od pozemku p. č. 2iJlj(J:; ·'· \ ľtdll~l studľía. 

\ onkajšie úpravy (vodovodná prípoj ka z vodárne, kanalizačnú čistiaca šachta. teplovodllé 
rozvody. kanalizačnú vpusť, spevnené plochy. rampa objektu skLtdu súpisné čí:;/o i:2S6. 
chodník pri objekte p. č. 2606/8. plynovú prípoj ka). v súčasnosti \·yu/í\ uné lld pudnikatcľské 
účely na Viničnej ulici č. l v Zlatých Moravciach v zmysle ~ 9 ods. 2 písm. b) zúkona č. 

13SiJC)l)J Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťa/.né podmienky l\ oria 
prílohu tohto uznesenia/ 
sch\aľuje 

súťa/.né podmienky pre vypracovanie súťa/.ného návrhu do ohchodm~j \'Crcjnci :-;t'tLJ/c 
.. Odpredaj nchnutcl"ností vo vlastníct\c lllC~:ta /laté \llora\·ce (l \' C:. ~-l'i' ) ... <1 to 
pozemkO\. ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na l T Viničnej \ /lat\Th 
]\Jora\ ciach): 

l 

r parcela KN registra .. c·· . číslo parcely 260()/1 o v)rmcre 60:"3 m- (druh po/cm ku: 
zasta,·ané plochy a núc.horia), 

r parcela KN registra .. c· . číslo parcely 2606/:2 o v)mcrc J()..j. m' (druh pc1zemku: 
zasta\ané plochy a nádvoria). 

r parcela KN registra .. C' . číslo parcely 2ó06/3 o \')rmcre 17().) m (dn!l1 ]>ozcmku: 
zastavané plochy a nádvoria). 

r parcela KN registra .. C', číslo parcely 2606/4 o v\rmere 518 m 2 (druh poz.cmku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

r pmccla KN registra .. c·. číslo parcely 2606/5 o vymerc í _]_: 111 Lilllll pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria. 

r parcela KN registra .. C". číslo parcely 2606/6 o \\n1ere (J) 111 druh pozemku: 
zas Ll\ ané plochy a nádvoria, 

2 
r parcela KN registra .. c·. číslo parcely 2606/7 o v)mere 63 1n druh pozemku: 

zasta\·<mé plochy a núchoria. 
r parcela KN registra .. c-·. číslo parcely ::111)(1 1g (l \<:111'',., ,, ·\'11'.1 1/·,·ml·d1: 

z.astavané plochy a nádvoria. 
l 

r parcela KN registra ,.C·'. číslo parcely 2606/12 o \\mcrc 12 nl druh ptlzemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

a sta\ ieb. ktoré sa nachúdzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v /lut)ch Mora\ ciach): 
"' stm·by súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budma a soc. zari<lcknic) 

nachúd7.ajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2 
• stavl1y súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) llacllúd/.Ltjltc~ .. :_i sl~ ~:d ;,l)/.L·!,d.:; r:~l!L~Ia č. 

2(J()()/:) 

• 

• 

• 

• 

stavby súpisné č. 3283 (druh stavbv: vypal'cwacia pce) n;Jcll:td/:t;ticvj :;(l 11~1 ;:.1/cmku 
pamcla č. 2606/4 
stavby súpisné č. 3284 (druh stavby: kotohl.a združených prevúdz.ok) nachúdzajúccj 
sa na pozemku parcela č. 2606/5 
stm·by súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) n<lch~'tdz<:júc:; .:! l ,:/•'liiL:: :;~:rccl:t č . 
260U6 
sta\ by súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) nachúdzajúcej sa 11:1 pozcn1ku p:trccla č, 
2(10(1/8 

• drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodúret1) nachúdzaj LICL'Í s<t na 
pozemku parcela č. 2606/12 

a cľakj plot oddcl'ujúci poz.emok p, č. 2606/1 od pozemku p. č. :2CJOCJ 113. \ I'tan~·~ studľ1a. 

\'onkajšic úpravy (\odovodnú prípojka /. \'odúrnc. k~ul:di/aL'tt~t ·.: , :,t .1•1.•. :-'!'~ \Ud111.:' 

roz\ody. kanalizačnú vpusť. spevnené plochy. rampa objektu skladu súpisué č'íslo 3:28CJ. 
chodník pri obje k te p. č. 2606/8. plynovú prípoj ka). v súčasnosti vyu/Í\·;lllé na poc! ni k :tt cľské 
C1čely na Viničnej ulici č, l v Zlatých Moravciach v zmysle ~ l) ods. :' písn1. hl /~tk ona č. 



138/199 l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /sút"ažné podrnic11k) tvoria prílohu 
tohto uznesenia/ 
m c n uj e 
komisiu pre posúdenie súťažn)·ch návrhm \ zložení: 
traja z~unestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primútororn mesta a ch ~~j~1 poslanci 
určení mcstsk)'m zastupiteľstvom. a to poslanec Mirosla\' /úchensk\· (prL'c!sL:d:~ t:o111isi,: 
podnikatcľ~;kcj činnosti. obchodu. spr~t\) mestského m~ljctku. c•.:>;to\ I1,~'1Hl ruchu 
a rq,J,ionúlncho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 
ukludcí 
'~L:cLúcej__Qgdclcnia sorúvv majetku mesl<:\_Ms_L)/LlLé_Mora\ cc 

zabezpečit" v termíne do 2-l-.06.2013 \·yhlúsenic obclluLÍiíl: 1 , ~~'-'.JI1·.:.J :->ui'<t/c 
a rc;lli:mvanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa 
sclwúlcn)'ch súťažn)·eh podmienok 

komi siL pre posúdenie súťažných návrhov 
uplrttnit" pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažn)·ch núvrhm najvyššiu 
cenu a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté !\'lora\ cc ldJliSilicu 1 ., 1; · l1 tul<:lí;<t ( -hclhldncj 
\CI"CJnCJ súťaž.e s odporúčaním na cľalší postup vyhlaso\atcl"a obchmlilCJ \crcjJlcj 
sút"a/:c 

V /l:1t\ch Moravciach d11a 20.06.20 I 3 

\ ~ŕ-?/~~ 
"·ln!..',. Peter Lcdnúr. CSc. l ~ 

primútor lll\.'SLl 

~<v'!~L 
C:_r~>~ 

Mgr. RomTl ~~ír:1 
prcdi!O.~l'' ,\,,·,~ 



Uznesenie č. 602/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného diía 20.06.2013 

Technické služby mesta Zlaté Moravec a odpadové hospodárstvo- správa 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dr1a 
20.06.2013 
pr e ro k o \'a l o 

správu riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce o stave odpadového hospodárstva 
,. meste Zlaté Moravec a 
ukladá 
l. riaditeľovi Technických služieb pripraviť podklady na vybudovanie novej kazety skládky 

komunálneho odpadu 
2. preveriť možnosti ukladania odpadu na skládke mimo Mesta Zlaté \lont\cc 

V Zlatých Moravciach diía 20.06.2013 

@.-/~· 
\lnL' .. Peter I .ed nár. CSc. 

l ~ 

\ primátor mesta " 

<:::- . . r ~-~/ / -5y~-------~ ·/A--.__:_...---- ' 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms (l 



Uznesenie č. 603/2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného diía 20.06.2013 
---------------------- ····· ··-----------

Žiadost' Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravec ako 
"Srbskú" /ulica/ 
Mestské zastupiteľstvo v 71atých Mormciach na svoJom 24. zasadnutí MZ konaného cb1a 
20.06.2013 
prerokovalo 
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 

'"Srbská''/ul ic a/ 
herie na vedomie 
/iadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste 71até Moravce ako 
.. Srbská''/ulica/ 

V Zlatý·ch Moravciach dií.a 20.06.2013 

.-/~/--<__;_:.·~ 
<.. ?~"" 

-;r5 

Ing. Peter I.ednúr. CSc. 

primátor mesta ~-- / 

<;z~-/- _____s 
/·) ...L--
~/ 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsľJ 
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