
Uznesenie c. 77/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': In'g~I'lfamriCprednost~·~fst~kéhO uradu



Uznesenie c. 78/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dn,
23.6.2011

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatelov zápisnice: p. poslanca Ludovíta Chládeka a p. poslanca PaedDr. Dušana Husár<
z 6. zasadnutia MZ konaného dna 23.6.2011

V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. J~~prednosta mestsk~o bradu
i.I 1

Materiál spracoval' f!dr
.........

Za správnos!': .

Dna: ",."" 9..~~·e"·2·" .",,"..... o-ftf........................ 1 .



Uznesenie C. 7912011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na volbu návrhovej komisie
volí

za predsedu návrhovej komisie Ing. Viliama Rumanka, za clenov Vladimíra Kluciara a Ing.
Petra Lisého

V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

,//)) /1
Za správnost': Ing. Já~J~mrlchprednosta mestskéhb úradu

Materiál spracoval: .~':.Y/!J:v(
Za správnost: .a~:r.U?:V.kJ..:'...

Dna: .:!.J.;.(j:..~5..Q.1..1



Uznesenie c. 8012011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Správa mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
správu mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach

berie na vedomie

správu mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach dna 23.6.2011

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

I\~~

1/ ..J./

Za správnost': Ing. n ajchprednosta mestskéhF úradu

Materiál spracoval: .~,~ /

Za správnost: .~ ..C?k14:::'

Dna: .. ff.2.;..r.:..1'..C?-M



Uznesenie C. 81/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Úprava platu primátora
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.1.2011

prerokovalo
návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce

u r c uj e
v súlade so Zb. z. c. 154/2011, ktorým sa mení a dopÍna zákon NR SR c. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesacný plat primátora vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo
výške 2,53 násobku priemernej mesacnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za
rok 2010 769 x 2,53), zvýšený o 66,5% co predstavuje celkový plat vo výške 3240,-Eul.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnost Ing ~ AljQprednosta ~~~~~~~c~/adu

CIU /Materiál spracova': ft!.@;14

Za správnost: ..~.t!.'f.!..-:' ..
Dna: .1;:.: ..rf..:t.f!11



Uznesenie c. 82/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Zrušenie uznesenia MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14, ktorým MsZ schválilo
nezvyšovanie nájomného v bytoch DOS na Rovnanovej ulici c. 1,3,5 a na Kalinciakovej ulici
c. 6,8,10 v Zlatých Moravciach od 1.3.2003

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 5. zasadnutí MZ konanom dna
12.5.2011

prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14

zrušuje
uznesenie MsZ z 3. zasadnutia dna 6.3.2003 v bode V.l14, ktorým MsZ schválilo
nezvyšovanie nájomného v bytoch DOS na Rovnanovej ulici c. 1,3,5 a na Kalinciakovej ulici
c. 6,8,10 v Zlatých Moravciach od 1.3.2003

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. ili:::!prednosta mestského ~adu

/'/ /Materiál spracoval: .0.~q..1t
Za správnost: ..~.f:?:?(.::".

Dna: :f':?:..6.:.«'P..t<;



Uznesenie c. 83/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na doplnenie uznesenia c. 18/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupitel'stva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.2011 - Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ
na obdobie 2011 - 2014

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
Návrh na doplnenie uznesenia C. 18/20 II z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.20 II - Schválenie sobášiacich a recníkov na obradoch ZPOZ

na obdobie 20 II - 2014 Ing. Marta Eckhardtová, úcinkujúca zúcastnujúca sa na obradoch
ZP OZ

schvaluje
Doplnenie uznesenia C. 18/2011 z l. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach konaného dna 27.1.20 II - Schválenie sobáši acich a recníkov na obradoch ZPOZ

na obdobie 2011 - 2014: o Ing. Martu Eckhardtovú, ako úcinkujúcu zúcastnujúcu sa na
obradoch ZPOZ

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011 ~-~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Materiál spracova1: .~!.:?f!c( I
Za správnost: .k..~/.. ..'...
Dna: .cf.']':.~.:«'R.{1



Uznesenie c. 84/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Schválenie Záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh Záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce za rok 2010

vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
správu nezávislého audítora k úctovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 20 l O
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverecnému úctu Mesta Zlaté
Moravce za rok 2010

schvaluje
- záverecný úcet Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 a celorocné hospodárenie Mesta Zlaté
Moravce s výrokom :

celorocné hospodárenie schvaluje s výhradami
schvaluje

- vysporiadanie schodku hospodárenia Mesta Zlaté Moravce za rok 2010 s prevodom
prostriedkov z prebytku predchádzajúcich rokov

schvaluje
- na základe stanoviska hlavného kontrolóra mesta a správy nezávislého audítora, v súlade s
§7, ods. 1Oa ll, zákona c.583/2004 Z.z. , MsZ nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov

zosúladenie právnych pomerov príspevkových organizácií Mestská nemocnica a m.p.
Službyt v zmysle zákona c.523/2004 Z.z.

Termín: do 31.12.2011 Z: MsÚ, riaditelia m. p., MsZ
odstránenie nedostatkov zistených auditom mesta a mestských organizácií

Termín: priebežne do 31.12.20 II Z: prednosta MsÚ a riaditelia
m.p.

prijat a zrealizovat opatrenia na zníženie pohladávok mesta a mestských organizácií
Termín: priebežne do 31.12.2011 Z: prednosta MsÚ a riaditelia

m.p.
uskutocnit opatrenia na odstránenie stratovosti podnikatelskej cinnosti m. p. Službyt

Termín: ihned Z: riaditel m. p.
pravidelne vyhodnocovat plnenie rozpoctov, programových cielov a úloh mesta
a mestských organizácií

Termín: priebežne Z: prednosta MsÚ, ekon. odd.
MsÚ

uskutocnit dôkladnú analýzu hospodárenia a organizácie práce MsÚ a mestských
podnikov, za úcelom zjednodušenia riadenia, zníženia administratívnej nárocnosti
a nákladovosti, pri plnom zabezpecovaní ich úloh a poslania

Termín: do 31.12.2011 Z: prednosta MsÚ, riaditelia m.
p., MsZ



Berie na vedomie

správu nezávislého audítora k úctovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2010
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverecného úctu za rok 2010

z dôvodu schodku rozpoctového hospodárenia mesta sa nedopÍna rezervný fond mesta

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

/'/r.." IMateriál spT<.l~ova':hd.Jf.';.t:r.?t:1:t.

Za správnost: .~.~~



Uznesenie c. 85/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie tvorby Rezervného fondu z prebytkov Záverecných úctov Mesta Zlaté Moravce za
rok 2007, 2008 a 2009

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na schválenie tvorby Rezervného fondu z prebytku Záverecných úctov za rok 2007,
2008 a 2009.

schvaluje
tvorbu Rezervného fondu z prebytku schválených Záverecných úctov za rok 2007, 2008
a 2009 najmenej 10 % .

A) r. 2007 prebytok

B) r. 2008 prebytok

c) r. 2009 prebytok

469479,64 €

370650,66 €

237796,33 €

z toho 10 %

z toho 10 %

z toho 10 %

46947,97 €

37065,07 €

23 779,63 €

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost': Ing. ~
prednosta mestského úradu



Uznesenie C. 86/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Schválenie na odpredaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dné
23.6.2011

prerokovalo
návrh na odpredaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko

schvaluje
predaj 20 ks akcií Dexia Banky Slovensko

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

{A~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. J~ ~ r: hprednosta ~:~[~~~~úradu

Mat~ridl spracDval: .a~!:!.<?2~(I
Za spravnost: .0.1/.I:!!.l.J.r:!!.Y.::.. •••

Dna: i:.??JR..3..'?:Y1



Uznesenie c. 87/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Infonnácia o zrušení záložného práva na Materskej škole Kalinciakovej 12 v Zlatých
Moravciach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
informáciu o zrušení záložného práva na Materskej škole Kalinciakovej 12 v Zlatých
Moravciach

berie na vedomie

informáciu o zrušení záložného práva na Materskej škole Kalinciakovej 12 v Zlatých
Moravciach

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing~Ch
prednosta mestskéHo úradu

/'t. "'A A /Materiál spracova\: .W(f.j/d(f:(.',rzl1.4.,/
Za správnost: a.1I.MI:.'Lf.1f1.w.u,).



Uznesenie c. 88/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného
programu Životné prostredie na projekt "Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbecsko"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operacný ciel 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu s názvom projektu "Regionálny zberný dvor pre mikroregión
Tríbecsko"

schvaluje

a.) predloženie žiadosti o nenávratn Ý financný príspevok v rámci Operacného programu
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operacný ciel 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu s názvom projektu "Regionálny zberný dvor pre
mikroregión Tríbecsko", ktorého celkové oprávnené výdavky sú rozpoctované vo
výške 5 640 000,-- Eur s DPH.

b.) zabezpecenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c.) financovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových

oprávnených výdavkov v sume 282 OOO,--Eul.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing.jj~prednosta ·me~sl<éhoidU!



Uznesenie c. 89/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaci u dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

s ch v a l uj e
návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpoctovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': [ng:~ {mIliChprednosta ~~f1:io úraduI

Materiál spracoval: C;~t!:f1./
Za správnost: ..~.c:k,1A /,"í·t·······

Dna: .c1.~:.0.;.~.Q.14



Uznesenie c. 90/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky

s ch v a l uj e
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvalovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a žiadatelom.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracoval: .C.~.~/( I

Za správnost: ... ~g;1L~ ..

Dna: ~.~;/R.:.:!..Q14



Uznesenie c. 91/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt
"Obnova Kaštiel'a Migazziovcov a pril'ahlého Parku Janka Král'a"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh predloženia žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt "Obnova
Kaštiela Migazziovcov a prilahlého Parku Janka Krála"

s ch var uje
d.) zacatie prác na príprave žiadosti na projekt "Obnova Kaštiela Migazziovcov

a prilahlého Parku Janka Krála" a súvisiacich aktivít
e.) predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt

"Obnova Kaštiela Migazziovcov a prilahlého Parku Janka Krála".

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. ~J~'rnriPhprednosta mestskéhd úradu

I
Materiál spracoval: .C:!.t!!::!.~1'.~!.

Za správnost: ... Cé&1:.t!!.?1.:::. .••.

Dna: d:.?:;.~.~.1!J.11



Uznesenie c. 92/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projekt
"Rekonštrukcia Župného domu"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projek
"Rekonštrukcia Župného domu"

s ch v a r uje
f.) zacatie prác na príprave žiadosti na projekt "Rekonštrukcia Župného domu'

a súvisiacich aktivít

g.) predloženie žiadosti o dotáciu z Nórskeho financného mechanizmu na projek
"Rekonštrukcia Župného domu"

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':rng.d1tJhprednosta meIt~~éh~ úradu

Materiál spraco'Vä'- .. C..i.í1/.?YJ.0:J.4

/"/- /Za správnost: ...W1lJ.klJ.0.'.t:1. •.••••

Dna: tif..:.~.:.'f<P..1:1



Uznesenie c. 93/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrlt na predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného
programu Zamestnanost a sociálna inklúzia na projekt "Komunitná sociálna práca v Zlatých
Moravciach"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o nenávratn Ý financný príspevok v rámci Operacného programu
Zamestnanost a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1.
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúcením, alebo sociálne vylúcených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zretelom na magrinalizovanú
rómsku komunitu, s názvom projektu "Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach".

s ch v a l uj e

h.) predloženie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci Operacného programu
Zamestnanost a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie
2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúcením, alebo sociálne
vylúcených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zretelom na
marginalizovanú rómsku komunitu, s názvom projektu: "Komunitná sociálna práca
v Zlatých Moravciach", ktorého celkové oprávnené výdavky sú rozpoctované vo
výške 36 532,58 EUR.

i.) zabezpecenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

j.) financovanie projektu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov v sume 1 826,63 EUR a nákladov na stravné lístky
komunitného pracovníka a asistenta terénneho komunitného pracovníka vo výške
1 173,37 EUR (po dobu 23 mesiacov), ktoré nie sú oprávneným výdavkom projektu.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

c;;i)~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnost: Ing. Jfn haIj1richprednosta mestsIJho úradu!
{;. /

Mat~riá\ spracoval: .... l1~[1'.(tf:.0.

Za správnost: ..ClZ,.1fj(,1:.1.t?:kkL~••"



Uznesenie c. 94/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

zveruje
s úcinnostou od 1.7.2011 do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, ICO:
037865111, nasledovný majetok mesta:

a) Viacúcelové ihrisko nachádzajúce sa vexternom priestore Základnej školy, Robotnícka
15, Zlaté Moravce, na pozemku parc. c. 718, o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV
C. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s:

obstarávacou cenou: 55.950,17 eur
oprávkami k 30.6.2011: 2.340,- eur
zostatkovou cenou k 30.6.2011: 53.610,17 eur

b) technické zhodnotenie vykonané na Základnej škole, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
pozostávajúce zo zhotovenia únikového východu s:

- obstarávacou cenou: 1.834,23 eur.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta



Uznesenie c. 95/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie VZN c. 6 /2011 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh na schválenie VZN c. 6/2011, - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce

schvaluje
VZN c. 6/2011, - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce vpredloženom
znení/ v znení schválených pozmenujúcich návrhov

zrušuje
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce úcinné od 1.1.2005 v znení neskorších
novelizácií

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. di!~prednosta mes{~~~~~~~radu

/'/.. /Materiál spracoval: .!.4.1I.!!:1:.~e~4

Za správnost: ..g1/.?!(.l;.Zf.l.?:(.~ ..•

Dna: .t!..q:.~~..tl!..1.1



Uznesenie c. 96/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Investicný zámer spolocnosti STARS, s.r.o., IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - doplnenie
schváleného uznesenia MsZ c. 65/2011

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh na doplnenie schváleného uznesenia MsZ C. 65/2011

schvaluje
doplnenie schváleného uznesenia MsZ C. 65/2011 nasledovne:

v schválenom uznesení MsZ C. 65/2011 sa text:

"k o n š t a t uje
Investicný zámer spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, IBV 
Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa, ktorého realizácia je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora"
nahrádza nasledovným doplneným textom:
"k o n š t a t uje, ž e
Realizácia investicného zámeru spolocnosti STARS s.r.o., Bernolákova 24, 953 01 Zlaté
Moravce, IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa, je tak v záujme mesta ako aj
v záujme investora a že výstavba predÍženia Záhradníckej ulice s napojením na ulicu
Slavianskuje verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme."

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

~

,,~ Id

Za správnos!': Ing. J~~hprednosta me~t~r~~r úradu

Matefiá\ SpTc\tova~:.~p:.Ú /
l.a správnost: ..~0!.3L



Uznesenie c. 97/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Investicný zámer spolocnosti STARS, s.r.o., IBV Mlynský potok Zlaté Moravce 
schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam (kúpy pozemkov) v zmysle
uznesenia MsZ c. 65/2011

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnutelnostiam v zmysle schváleného
uznesenia MsZ c. 65/2011, t.j. schválenie kúpy pozemkov potrebných na vybudovanie
ulicných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, l. etapa od spolocnosti
STARS, s.r.o. za kúpnu cenu 1,00 eur

schval'uje

kúpu nehnutelností - pozemkov, nachádzajúcich sa v Zlatých Moravciach, zapísaných na
Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce, pre k.ú. Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, na LV c. 7605, v registri "C" KN ako:

parc. C. 2278/20 -orná pôda, o výmere 6453 m2,
parc. C. 2278/47- orná pôda, o výmere 45 m2,
parc. C. 2278/48- orná pôda, o výmere 42 m2,
parc. C. 2278/49- orná pôda, o výmere 37 m2,

od spolocnosti STARS, S.r.o., so sídlom Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, ICO:
35956305 ako predávajúceho do výlucného vlastníctva Mesta Zlaté Moravce, l. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce, ICO: 00308676 ako kupujúceho za kúpnu cenu 1,00 EUR za celkovú
výmeru 6577 m2 (slovom jedno euro za šesttisícpätstosedemdesiatsedem m2), t.j. pozemkov
potrebných na vybudovanie ulicných komunikácií projektu IBV - Mlynský potok Zlaté
Moravce, l. etapa

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~-~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

-t /Materiál spracova1: .~~

Za správnost: ..C;;~L
Pl\~;•.c.<~Lg2..1d



Uznesenie c. 98/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na novelizáciu VZN c. 1/2008 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

1) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu výdavkov za pobyt dietata v materskej
škole v sume

2) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole podla druhu štúdia
3) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených s cinnostou centra
volného casu

4)
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských
školách

- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri základných
školách

- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských a
základných školách - diétne stravovanie
schválilo

1) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu výdavkov za pobyt dietata v materskej
škole v sume

2) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole podla druhu štúdia

3) výšku mesacného príspevku na ciastocnú úhradu nákladov spojených s cinnostou centra
volného casu

4)
- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských
školách

- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri základných
školách

- výšku príspevku na ciastocnú úhradu nákladov v školských jedálnach pri materských a
základných školách - diétne stravovanie
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!':r&riCh
prednosta mests/<ého úradu /

Material spr::\toval: .~t!:~f
la správnost: ...~q!.{L:' .....
Dna: .tf.?.:/t.:.-l!JXf1



Uznesenie c. 99/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci operacného programu Vzdelávanie
na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce" Hovorme anglicky a cítajme
s rozumom v hrsti"

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo
žiadost o nenávratný financný príspevok v rámci operacného programu Vzdelávanie,
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena
tradicnej školy na modernú na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
s názvom " Hovorme anglicky a cítajme s rozumom v hrsti" vo výške 5% z celkových
nákladov na realizáciu projektu, co predstavuje 15 750,- EUR.

s ch v a l uje
spolufinancovanie v rámci operacného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma

systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradicnej školy na modernú
na projekt Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce s názvom " Hovorme anglicky
a cítajme s rozumom v hrsti" vo výške 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu, co
predstavuje 15 750,- EUR.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. ~Uhprednosta meJtskéhf úradu



Uznesenie c. 100/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh vytvorenie Spolocného školského úradu so sídlom Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011.

prerokovalo
návrh na rozšírenie školského úradu s obcou Cervený Hrádok a vytvorenie spolocného
školského úradu pre mesto Zlaté Moravce a obec Cervený Hrádok so sídlom v Zlatých
Moravciach

s ch v a l uje
rozšírenie školského úradu s obcou Cervený Hrádok a vytvorenie spolocného školského
úradu pre mesto Zlaté Moravce a obec Cervený Hrádok so sídlom v Zlatých Moravciach

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnost: Ing. Ján .fa~ilprednosta mestského úradu

Materiál spracoval: .~f;J:!{(k.v~ /

Za správnost: .av..lft.~I(.l..Ij,.<...

Dna: ;::2· ..~~.1..Q.14



Uznesenie c. 10112011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Infonnácia primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach

berie na vedomie

informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach

schval'uje
investicný zámer realizovat výstavbu mestského nájomného bytového domu z prostriedkov
ŠFRB na ulici 1.mája (priestory škvárového ihriska), žiadost na ŠFRB predložit do konca
roka 2011

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. ddjTIriC
prednosta mestského úradu

/
Materiál spracoval: .~~

Za správnost: ..~.t1:kt.:::'...
Dna: .~.?::.lR.:.x.Q.11



Uznesenie C. 102/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na schválenie uznesenia "AKTUALIZÁCIA ÚPN-SÚ" - preskúmanie územného
plánu mesta Zlaté Moravce a spracovanie jeho aktualizácie.

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ v Zlatých
Moravciach, konanom dna 23.06.2011,

prerokovalo
návrh na schválenie uznesenia "AKTUALIZÁCIA ÚPN-SÚ"- preskúmanie územného plánu
mesta Zlaté Moravce a spracovanie jeho aktualizácie.

schvaluje
návrh uznesenia C. 102 zo 6. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach, konanom dna
23.06.2011:

"AKTUALIZÁCIA ÚPN - SÚ" - preskúmanie územného plánu mesta Zlaté Moravce
a spracovanie je/lO aktualizácie.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/
Materiál spracoval: .q~P:~
Za správnost: ..~.t!!:P.L .....

Dna: .:f.??;.f..:i~.1d



Uznesenie c. 103/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh na schválenie funkcie stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podl'a zákona
564/1991 Zb.§ 6

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

návrh na schválenie funkcie stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podla zákona
564/1991 Zb.§ 6

schval'uje
funkciu stáleho zástupcu nácelníka Mestskej polície podla zákona 564/1991 Zb.§ 6

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

a~a;Z
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Materiál spracoval: .~flfAt I
Za správnost: .~0??t!.r..~ .....

Dna: :t(.; ..~.~.1.Q11..



Uznesenie c. 104/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV c. 3453),
lna ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve žiadatel'ov na Ul
Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach/ ---+ pozemkov registra KN "C" ---+ c. parcel:
1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava a manželka Zdenku Smutnú 1

Plechovú, c. parcely 1100/151 o výmere 20 m2 a c. 1100/181 o výmere 20 m2 pre Racek:
Rudolfa a manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú, c. parcely 1100/177 o výmere 20 m
pre Holého Štefana a manželku Annu Holú r. Pindešovú, c. parcely 1100/148 o výmere 21
m2 pre Petrovica Štefana a manželku Helenu Petrovicovú r. Chrenovú, c. parcel~
1100/99 o výmere 20 m2 pre Holého Jána, c. parcely 1100/178 o výmere 20 m2 pre Plech:
Emila a manželku Máriu Plechovú r. Turcanovú, c. parcely 1100/179 o výmere 20 m2 pri
Vancíka Miloša, c. parcely 1100/180 o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dn:
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
(LV 3453) lna ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve žiadatelov ll:
Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach! ---+ pozemkov registra KN "C":

---+ c. parcely 1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava a manželka Zdenku
Smutnú r. Plechovú

---+ c. parcely 1100/151 o výmere 20 m2 a c. 1100/181 o výmere 20 m2 pre Raceka Rudolfa
a manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú

---+ c. parcely 1100/177 o výmere 20 m2 pre Holého Štefana a manželku Annu Holú r.
Pindešovú

---+ c. parcely 1100/148 o výmere 20 m2 pre Petrovica Štefana a manželku Helenu
Petrovicovú r. Chrenovú

---+ c. parcely 1100/99 o výmere 20 m2 pre Holého Jána
---+ c. parcely 1100/178 o výmere 20 m2 pre Plecha Emila a manželku Máriu Plechovú

r. Turcanovú

---+ c. parcely 1100/179 o výmere 20 m2 pre Vancíka Miloša
---+ c. parcely 1100/180 o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú

podl'a § 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršícli
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatel'a vrátane
pril'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbol

2
za cenu 8,30 €/m .



schvaluje

prevod pozemkov KN registra "C" vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV c. 3453) lna
ktorých sa nachádzajú budovy garáží vo vlastníctve žiadatelov na Ul.
Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach! :
---+ pozemok parcely c. 1100/176 o výmere 20 m2 pre Smutného Jaroslava a manželka

Zdenko Smutnú r. Plechovú,
na ktorom sa nachádza budova garáže súp. C. 2614 v ich vlastníctve (LV C. 7702)

---+ pozemok parcely C. 1100/151 o výmere 20 m2 a
a pozemok parcely c. 1100/1810 výmere 20 m2 pre Raceka Rudolfa a
manželku Vieru Racekovú r. Pazúrovú, na ktorom sa nachádza budova garáže
súp. c. 2613 a budova garáže súp. c. 2604 v ich vlastníctve (LV c. 7701)

---+ pozemok parcely c. 1100/177 o výmere 20 m2 pre Holého Štefana a manželku
Annu Holú r. Pindešovú, na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2611
v ich vlastníctve (LV c. 7703)

---+ pozemok parcely c. 1100/148 o výmere 20 m2 pre Petrovica Štefana a
manželku Helenu Petrovicovú r. Chrenovú, na ktorom sa nachádza budova
garáže súp. c. 2610 v ich vlastníctve (LV c. 7700)

---+ pozemok parcely c. 1100/99 o výmere 20 m2 pre Holého Jána, na ktorom sa
nachádza budova garáže súp. c. 2608 v jeho vlastníctve (LV c. 7699)

---+ pozemok parcely c. 1100/178 o výmere 20 m2 pre Plecha Emila a manželku
Máriu Plechovú r. Turcanovú, na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2607
v ich vlastníctve (LV c. 7704)

---+ pozemok parcely c. 1100/179 o výmere 20 m2 pre Vancíka Miloša, na ktorom sa
nachádza budova garáže súp. c. 2606 v jeho vlastníctve (LV c. 3551)

---+ pozemok parcely c. 1100/180 o výmere 20 m2 pre Pánikovú Darinu r. Kapolkovú,
na ktorom sa nachádza budova garáže súp. c. 2605 v jej vlastníctve (LV c. 7705)

podla § 9a ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ---+ prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatela vrátane
prilahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbou
za cenu 8,30 €/m2 .

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta



Uznesenie c. 105/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod
pozemkov parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953 36 Zlaté
Moravce, ICO: 36016 268 podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce
prevod pozemkov parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953
36 Zlaté Moravce, ICO: 36016268 podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom za
cenu 9 OOO,-€(slovom devät'tisíc eur)

schvaluje

prevod vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - prevod pozemkov
parcely reg. KN "C" c. 2846/89 o výmere 890 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o výmere 331 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) ~ spolocnosti Waste RecycIing, a.s., sídlo: Továrenská 49, 953 36 Zlaté
Moravce, ICO: 36 016 268 podl'a § 9 ods. 2 písm. c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - priamym predajom za cenu 9000,-€
(slovom devät'tisíc eur)
Nadobúdatel majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemkov parcely reg. KN" C" c. 2846/89
o výmere 890 mZ (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) a parcely c. 2846/260 o
výmere 331 mZ (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) ~ spolocnost' Waste
Recycling, a.s., sídlo: Továrenská 49,95336 Zlaté Moravce, ICO: 36 016 268

nie ie právnickou osobou uvedenou v Q 9a ods. 7 zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí
v znení neskorších predpisov - nie je právnickou osobou, v ktorej zakladatelom, vlastníkom
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo clenom štatutárneho orgánu, riadiaceho,
výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona c. 138/1991 Zb.,
teda primátor mesta, poslanec MsZ v Zlatých Moravciach, štatutárny orgán alebo clen
štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Mestom Zlaté Moravce,



Za správnost: Ing. Ján ~
prednosta mestské

~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach, zamestnanec Mesta Zlaté Moravce, hlavný kontrolór
Mesta Zlaté Moravce, ani blízka osoba vyššie uvedených osôb.
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

rj//\. J /1_ AnA,1
r,,1atcriá\ spracoval: .~t..If.!-.::1(.t.'>VoV"t

Za správnost: .~ •••

Dn . d). (Ó . ..J IVl/Ia .....•..•.••.••. ~ .•'(;y,



~~C&<
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Uznesenie c. 106/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce
schválenie prevodu pozemku registra KN "C" c. parcely 5792/2 o výmere 38 m2 (druh
pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 Milanovi Molnárovi,
bytom: Školská 7, 95301 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a §
9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie prevodu pozemku registra KN "C" c. parcely 5792/2 o výmere 38 m2

(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce v LV C. 3453 Milanovi Molnárovi,
bytom: Školská 7, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za cenu 30,00 €/m2

schval'uje
3/5 väcšinou všetkých poslancov prevod vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté
Moravce - prevod pozemku parcely registra "C" c. 5792/2 o výmere 38 m2 (druh
pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce v LV C. 3453 Milanovi Molnárovi, bytom:
Školská 7, 95301 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8
písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 30,00
€/m2

Dôvodom osobitného zretel'a ie:
Milan Molnár je vlastníkom okolitých pozemkov parcely c. 5792/3, 5792/4, 5792/5,
5792/6

nízka výmera pozemku
jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve - funkcne

prislúchajúci k pozemku v jeho vlastn~ _/ \lIESTo
V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Za správnost: Ing.IIJál J#mri1hprednosta mestskéh1 úradu! /
Materiá'j spracovj'l: ,O!J1d;}:!.et:/J

Za správnosi: ~./7.kl.C.~ ...
A" rA .•



Uznesenie c. 10712011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN registra "E" c.
5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 5417 
Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce - pozemku parcely KN
registra "E" c. 5671 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 766 m2 (LV 5417)
Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej, bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 15 rokov za cenu 0,10 €/m2 (pri
podmienke zabezpecenia prístupu z Ul. Bernolákovej do parku cez nespevnený chodník,
ktorým si obyvatelia skracujú cestu do práce - firmy, ktoré sa nachádzajú v areáli
bývalého "Calexu" a tento chodník slúži aj pre dalších obyvatelov).

schvaluje

3/5 väcšinou všetkých poslancov prenájom vlastníctva nehnutelného majetku Mesta
Zlaté Moravce - prenájom pozemku parcely KN registra "E" c. 5671 (druh pozemku:
ostatné plochy) o výmere 766 m2 (LV 5417) Stanislavovi Baratkovi a Ivici Baratkovej,
bytom: Palisády 14, 811 03 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a
ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
dobu 15 rokov za cenu 0,10 €/m2 (pri podmienke zabezpecenia prístupu z Ul.
Bernolákovej do parku cez nespevnený chodník, ktorým si obyvatelia skracujú cestu do
práce - firmy, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalého "Calexu" a tento chodník slúži aj
pre dalších obyvatelov).

Dôvodom osobitného zretela ie:
- rodina Baratkových sa dlhodobo stará /tri generácie/ o tento pozemok - cistí ho,

kosí a zušlachtuje na vlastné náklady, cím ho dostala do dnešnej podoby;
odstranuje z neho odpad, navozený obyvatel'mi blízkych nehnutel'ností;



- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom v jeho vlastníctve; pozemok Mesta Zlaté
Moravce funkcne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadatel'a

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': In~ ~rifhprednosta mestskéhd úradu



Uznesenie c. 108/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast' pozemku parcely KN
registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV 3453)
Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zretela podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV
3453) Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu
hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "C" c. 3164/20 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 145,05 m2 (LV
3453) Vladimírovi Šulovskému, bytom: Nitrianska ul. c. 2, 953 01 Zlaté Moravce z
dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:
- nízka výmera pozemku
- jedná sa o cast pozemku susediaci s pozemkom - záhradky, ktorú má Vladimír

Šulovský už v prenájme (do 31.03.2026)
~
~E.STO

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnost': Ing. JfflJ;;::Jprednosta mestské~~c~taduI

. (
Material SpT;)tova'~ ..~t.Z(

Za správnost: atLkl.l.v.v.~.(",

Dna: .#..~.;.~:;..~R(11



Uznesenie c. 109/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.06.2011

Návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast' pozemku
parcely KN registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 m2 (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely K.N registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 ml (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - cast pozemku
parcely KN registra "E" c. 5412/1 (druh pozemku: orná pôda) o výmere 435,42 ml (LV
5417) Dušanovi Vítekovi, Mojmírova 13, 953 Ol Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:

jedná sa o pozemok - záhradku, ktorú mal dlhé roky v prenájme otec žiadatela - Jozef
Vítek, ktorý v nej vykonal velký objem prác a záhradka je susediacim pozemkom
s pozemkom v jeho vlastníctve (prenájom záhradky mu bol nadalej schválený
uznesením c. 51/2011 a 52/20 II na 4. zasadnutí mestského zastupitelstva v Zlatých
Moravciach na dobu 15 rokov od 01.04.2011 do 31.03.2026), ktorý sa ale vyjadril, že
dalej už nevládze túto záhradku obhospodarovat

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011 a,,~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnost: Ing. Járf Jdtfnrijprednosta mestského úradu

Materiál spr.:Jcoval: ~lj.t.'!:.r( /
Za správnost: ~.eI/.14 ..~_



~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Uznesenie c. 110/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru previest' majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok KN reg. "C"
parcela c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 70 m2 (LV
3453) Michalovi Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru previest' majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok

parcely KN re~. "C" c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 70 m (LV 3453) - odclen ený od mestskej parcely c. 3164/2 (orná pôda)
geometrickým plánom c. 289/2010 zo dna 10.08.2010 (dátum overenia: 18.5.2011), ktorý
vyhotovil geodet Martin Švec - Michalovi Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce previest majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok

parcely KN re~. "C" c. 3164/83 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 70 m (LV 3453) - odclenený od mestskej parcely c. 3164/2 (orná pôda)
geometrickým plánom c. 289/2010 zo dna 10.08.2010 (dátum overenia: 18.5.2011), ktorý
vyhotovil geodet Martin Švec - Michalovi Frajkovi, bytom Potocná 15, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zretela ie:

Michal Frajka predmetný pozemok udržiava
nízka výmera pozemku
jedná sa o pozemok susediaci - funkcne prislúchajúci k pozemku v jeho vlastníctve

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Za správnos!': Ing. ~A ~chprednosta ~~7t:~úradu!

M.ledál 'P"'O"," d.~~ /
Za správnost: .C~ .
Dna: ••{.f.:.~.:.~.~.tJ;1



Uznesenie c. 111/2011

zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení casu predaja v obchode a casu
prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení casu predaja v obchode
a casu prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce

schval'uje

VZN o podnikatelskej cinnosti a urcení casu predaja v obchode a casu prevádzky
služieb na území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach, 23.6.20 II

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost: Ing. Ján pathrighprednosta mestskéhd úradu

Materiál spracoval: C:(~~~!
Za správnost: ~.~ •••

Dna: i:?.:rf..: ..cf.Q.d1



Uznesenie c. 112/2011

zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul. Tekovskej
v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na parcele cast'
pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c. 12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská

c. 3027/51, 953 01 Zlaté Moravce
b) byt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša, nar.15.07.1973 a Danielu

Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce

c) byt c.28 (3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica, nar. 31.08.1976 a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 953 01 Zlaté
Moravce

z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na
parcele cast pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c.12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská

c. 3027/51,95301 Zlaté Moravce
b) bvt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša, nar.15.07.1973 a Danielu

Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce

c) byt c.28 (3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica, nar. 31.08.1976 a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 953 01 Zlaté
Moravce

z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce previest majetok Mesta Zlaté Moravce - byty na Ul.
Tekovskej v Zlatých Moravciach, nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné císlo 3027 na
parcele cast pozemku parcely KN registra "C" c. 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 1010 m2 (LV 5091) , konkrétne:
a) byt c.12 (1 - izbový byt) pre Dášu Kunkelovú, nar. 04.05.1976, bytom: Tekovská

c. 3027/51,95301 Zlaté Moravce

b) byt c.39 (3 - izbový byt) pre Romana Mesároša, nar.15.07.1973 a Danielu
Mesárošovú, nar. 29.01.1977, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/55, 953 01 Zlaté
Moravce



c) byt c.28 (3 - izbový byt) pre Pavla Paulovica, nar. 31.08.1976 a Lýdiu
Paulovicovú, nar. 16.05.1980, obidvaja bytom: Tekovská c. 3027/53, 95301 Zlaté
Moravce

z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zretela ie:
- financná zábezpeka pri výstavbe bytov zo strany nájomníkov - užívatelov
- užívatelia bytov

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. J~
prednosta mestského ltradu

/
Materiál spracoval: Cl:Ji.kfJ1.fkkf

Za správnost: ..~J::' ....
Dna: .v!.~;.~:..of.Rf1



Uznesenie c. 113/2011

zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - dom súpisné císlo 829, ktorý sa
nachádza na parcele reg. KN "C" c. 753/4 o výmere 49 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec
Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - p.
CecHii Rafaelovej, narodenej dna 20.02.1934, bytom: Žitavské nábrežie 22, Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru previest majetok Mesta Zlaté Moravce - dom súpisné císlo
829, ktorý sa nachádza na parcele reg. KN "C" c. 753/4 o výmere 49 m2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce - p. Cecílii Rafaelovej, narodenej dna 20.02.1934, bytom: Žitavské nábrežie 22,
Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona
c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer previest majetok Mesta Zlaté Moravce - dom súpisné císlo 829, ktorý sa
nachádza na parcele reg. KN "C" c. 753/4 o výmere 49 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec
Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
- p. Cecílii Rafaelovej, narodenej dna 20.02.1934, bytom: Žitavské nábrežie 22, Zlaté
Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zretel'a ie:
Cecília Rafaelová má uvedený dom súpisné císlo 829 v prenájme od 01.10.1996,
prenájom si riadne platí (nevykazuje žiadne nedoplatky) a riadne sa on stará, taktiež



o pozemok na ktorom sa nachádza dvor, žiadost odôvodnuje skutocnostou, že si chce
urobit pripojenie na vodu a kanalizáciu
nízka výmera pozemku

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnosl': Ing. ' ~ ~ hprednosta 1:~~t~~úradu

/
Materiál spracoval: ·~7tt
Za správnost: ..~tklA .....

Dna: .€.~:.~.;fi.Q.1.1



Uznesenie c. 114/2011

zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely KN
registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (LV 3453) - Cecílii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (LV 3453) - CecHii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaluje

zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 49 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2 (LV 3453) a cast pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 35 ml (LV 3453) - CecHii Rafaelovej, bytom: Žitavské nábrežie 22, 953
01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dôvodom osobitného zretela ie:
- pozemok - parcela KN registra "C" c. 753/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 49 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné císlo 829, ktorý žiada Cecília
Rafaelová odkúpit a momentálne ho užíva
- pozemok - parcela KN registra "C" c. 753/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 251 m2, je pozemok pril'ahlý k pozemku na ktorom sa nachádza budova - dom
súpisné císlo 829; tento pozemok žiadatelka Cecília Rafaelová udržuje, stará sa on a taktiež



užíva aj cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 35
m2•

Za správnost': Ing. ~A ~iChprednosta ~~~:fJo úradu!

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

I
Maleriál spracoval: .~.q1,il
z, ,p"vno,t ..~.:. ..••

Dna: .r??..:rl..:.:!.9..1iI



Uznesenie c. 115/2011
zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.06.2011

Schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely KN
registra "C" c. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m2 (LV 3453) a cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku:
záhrady) o výmere 44 mZ (LV 3453) - Štefanovi Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod.
Balogovej, bytom: Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného
osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

návrh na schválenie zámeru prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV
3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m2 a cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku: záhrady)
o výmere 44 mZ (LV 3453) Štefanovi Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:
Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a
podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

schval'uje

zámer Mesta Zlaté Moravce prenajat majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemok parcely
KN registra "C" c. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 42 m2 (LV

3453), pozemok parcely registra "C" c. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m a cast pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh pozemku: záhrady)
o výmere 44 mZ (LV 3453) Štefanovi Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:
Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a
podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Dôvodom osobitného zretela ie:
- pozemok /parcela KN registra "C" c. 753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 42 m2 sa nachádza pod budovou - dom súpisné císlo 690, ktorý má Štefan
Rafael a Anna Rafaelová, rod. Balogová, bytom: Žitavské nábrežie 690/24, 953 O1 Zlaté
Moravce vo vlastníctve (LV C. 5028)



- pozemok /parcela KN registra "C" c. 753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 335 m2, je pozemok pril'ahlý k pozemku na ktorom sa nachádza budova - dom
súpisné císlo 690; tento pozemok Štefan Rafael a Anna Rafaelová, rod. Balogová udržujú,
starajú sa on a taktiež užívajú aj cast' pozemku parcely registra "C" c. 3343/2 (druh
pozemku: záhrady) o výmere 44 m2•

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Materiál spracoval: .(;;fJ11.1~l!k.1A..1

Za správnost: .Ct..~f/.ll.U?1.~{<...

Dna: .f.~.:.~.;.i..Q.0f



".

Uznesenie c. 116/2011

zo 6. zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.06.2011

a) schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného maietku Mesta Zlaté
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c.
parcely 464/2 o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR,
správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté
Moravce na LV c. 3453 sp Ô s o b o m podla § 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej
sútaže

b) schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže prevodu majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12 854 m2

(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6. zasadnutí MsZ konanom dna
23.06.2011

prerokovalo

a) návrh na schválenie zámeru previest pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2
o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c.
3453 sp Ô s o b o m podla § 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej sútaže

b) podmienky obchodnej verejnej sútaže prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12854 m2

(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schva/'uje

a) zámer Mesta Zlaté Moravce previest' pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2
o výmere 12 854 m2 (druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c.

3453 sp Ô s o b om podl'a § 9a ods. 1 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej sútaže

b) podmienky obchodnej verejnej sútaže prevodu nehnutelného majetku vo vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce - pozemok registra KN "C" c. parcely 464/2 o výmere 12 854 m2

(druh pozemku: ostatné plochy) zapísanej v KN SR, správa katastra Zlaté Moravce,



okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V c. 3453 v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚTAŽE (OVS)
na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok - parceiu registra "C" parc. c. 464/2 o výmere
12 584 m, (druh pozemku: ostatné plochy), zapísaný v KN SR, správa katastra Zlaté
Moravce, okres Zlaté Moravce, obce Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV c. 3453
Predaj nehnutelnosti sa uskutocní v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami
Mestského zastupitelstva mesta Zlaté Moravce C ..... ./2011 zo dna 23.06.2011.

1. Identifikácia vyhlasovatela
Názovorganizácie: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad
Adresa organizácie: Ul. 1. mája 2,953 01 Zlaté Moravce
Internetová adresa: www.zlatemoravce.eu
ICO: 00308676

Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Mesková, JUDr. Vozárová
Telefón: 037/6923922,037/6923930
Fax: 037 / 69 239 45

E-mail: meskova@zlatemoravce.eu , pravnik@zlatemoravce.eu

2. Predmet obchodnej verejnej sútaže
Predmetom obchodnej verejnej sútaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnutelnosti
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnutelný majetok mesta a to :
• pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - parcela registra "C" parc. c. 464/2,
celková výmera: 12 854 mZ, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanej na LV 3453,
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce na Ul. Robotníckej
(vedla skleníkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce; za pozemkom parcelné c.
464/4, ktorý je vo vlastníctve Vladimíra Palušku a Miroslava Palušku).

3. Požiadavkv na spôsob a rozsah spracovania návrhu
Navrhovatel je povinný predložit v návrhu:
-presné oznacenie navrhovatela
(fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné císlo, tel. c.,
fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, ICO, meno a podpis osoby
( osôb) oprávnenej ( oprávnených) konat jej menom, telet. kontakt

Pri riešení návrhu využitia pozemku:
- rešpektovat špecifikáciu uvedeného pozemku v zmysle platného ÚPN mesta Zlaté

Moravce, na ktorom predmetná parcela tvorí rekreacné a športové plochy
- rešpektovat funkcné využívanie susediacich nehnutelností
• Textová cast

- predmet kúpy
- úcel kúpy (rešpektovat ÚPN mesta Zlaté Moravce)
- strucný popis koncepcie riešenia
- cenová ponuka vyjadrená v eurách/ m2

- návrh kúpnej zmluvy podpísaný navrhovatelom, resp. jeho štatutárnym zástupcom
v piatich vyhotoveniach



(zmluva bude predložená vyhlasovatelom v sútažných podmienkach)
• Priložený vizuál
- cestné vyhlásenie - súhlas s podmienkami sútaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy,
- ponuka/návrh musí byt podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj peciatka a podpis

konajúcej osoby).
V prípade, že návrh nebude spínat náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo sútaže vylúcený.

4. Spôsob a lehota na podávanie návrhov
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené
požiadavky v piatich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej
obálke s oznacením - Obchodná verejná sútaž - predaj pozemku - parcely registra "C"
parc. c. 464/2 - "NEOTVÁRAT".
Navrhovatel predloží návrh osobne do podatelne vyhlasovatela, alebo doporucenou poštovou
zásielkou na adresu:

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01
Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovatelom
riadne zaevidovaný najneskôr do 15.08.2011 do 13.00 hod .. Do obchodnej verejne sútaže
nebude možné zahrnút návrh, ktorý bude dorucený na adresu vyhlasovatela, alebo predložený
po stanovenej lehote.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmenit a ani odvolat.

5. Casový plán sút'aže
1. Vyhlásenie sútaže dnom: 01.07.2011.
2. Obhliadku nehnutelností môžete vykonat v dnoch od 04.07.2011 do ukoncenia

predkladania návrhov sútaže v case od 8.00 hod. do 15.00 hod v pracovných dnoch.
3. Ukoncenie predkladania návrhov sútaže je 15.08.2011 o 13.00 hod ..
4. Vyhodnotenie návrhov sútaže uskutocní komisia ustanovená primátorom mesta Zlaté

Moravce Ing. Petrom Lednárom, CSc ..
5. Vybraný návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupitelstva, zásadne

najneskôr do 2 mesiacov od ukoncenia sútaže (na schválenie uznesenia kvôli
návrhu na vklad do KN)

6. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 30 dní od schválenia predaja nehnutelnosti Mestským
zastupitelstvom mesta Zlaté Moravce.

6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa zacne dna 18.08.2011 o 9.00 hod.;
miesto otvárania obálok s návrhmi : Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953
01 Zlaté Moravce, 1. posch. Imalá zasadackal

7. Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovatel neuhrádza navrhovatelom náklady spojené s ich úcastou v tejto obchodnej
verejnej sútaži.

8. Spôsob vÝberu najvhodneišieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnút do obchodnej verejnej sútaže len v prípade, ak jeho
obsah bude zodpovedat stanoveným sútažným podmienkam.
Navrhovatel môže predložit najviac jeden návrh. Ak navrhovatel podá viac návrhov, budú
všetky zo sútaže vylúcené.

KRITÉRIA VYHODNOTENIA SÚT AŽE



Kritériom pre urcenie vítaza sútaže je ÚCEL VYUŽITIA POZEMKU A
NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA.

Úcel užívania uvedený uchádzacom musí byt v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté
Moravce a nesmie byt zmenený po dobu najmenej 10 rokov od prevodu vlastníctva pod
zmluvnou pokutou vo výške 30% z ceny nehnutelnosti urcenej znaleckým posudkom.
V prípade následného prevodu nehnutelnosti vítazom OVS na tretí subjekt patrí Mestu
Zlaté Moravce predkupné právo za kúpnu cenu vo výške ceny nehnutelnosti stanovenej
znaleckým posudkom.

9. Lehota na oznámenie vvbraného návrhu
Vyhlasovatel si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovatelovi s
najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovatela v lehote do
10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovatelom vyhlasovatel písomne
oznámi, že neuspeli a že ich návrh odmietol.
10. Podmienky sútaže
- OVS sa zacína dnom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej sútaže na úradnej tabuli
mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce - www.zlatemoravce.eu
(MESTO, ÚRADNÁ TABULA, ROK 2011, Iné informácie) dna 01.07.2011.
- Požadovaná cena je minimálne 7 E/m2 , spolu 89 978 E.

• Vyhlasovatel podmienuje predaj nehnutelnosti jeho schválením Mestským zastupitelstvom
mesta Zlaté Moravce

• Cena za nehnutelnost bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy.
• Návrh na vklad do katastra nehnutelností podáva Mesto Zlaté Moravce po uhradení celej

kúpnej ceny. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelností
uhradí navrhovatel.

• V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany vítaza sútaže bude nehnutelnost
ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po vítazovi v poradí urcenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

• Navrhovatel najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladni mestského úradu
financnú zábezpeku 5 % z ceny, ktorú sútažiaci ponúkne.

• Financná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy zapocítava do schválenej kúpnej ceny
• Ostatným neúspešným sútažiacim sa financná zábezpeka vráti do 3 pracovných dní po

predložení oznámenia a dokladu o jej úhrade.
• Sútažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulacný poplatok v pokladni

mestského úradu - prízemie v sume 33,- E. Fotokópiu dokladu sútažiaci nalepí na obálku
predkladaného sútažného návrhu.

Vvhlasovatel si vvhradzu je právo
- odmietnut všetky predložené návrhy, sútaž zrušit, menit podmienky sútaže, ukoncit
sútaž ako neúspešnú alebo predížit lehotu na predkladanie ponúk, predížit lehotu na
vyhlásenie výsledku sútaže.
- uzavriet zmluvu s riadne vybratým navrhovatelom najvhodnejšieho návrhu;
v prípade, že s navrhovatelom s vítazným návrhom nebude uzatvorená kúpna zmluva
z dôvodov na strane navrhovatela, môže vyhlasovatel uzavriet kúpnu zmluvu
s navrhovatelom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej sútaže umiestnil ako druhý
v poradí

- uznat sútaž za platnú, ak sa na nej zúcastní najmenej jeden navrhovatel, ktorý splnil
podmienky sútaže
- návrh nemožno odvolat po jeho dorucení vyhlasovatelovi



V prípade, že návrh nebude spÍnat náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo sútaže vylúcený.
-Do sútaže nemožno zahrnút návrh, ktorý sa predložil po lehote urcenej v podmienkach
sútaže.

- V prípade zistenia nepravdivých údajov v sútažnom návrhu bude dotknutý navrhovatel zo
sútaže vylúcený a nebude jeho návrh hodnotený.
-Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich úcastou v sútaži.
-Nárok na úhradu nákladov spojených s úcastou na sútaži nevzniká ani úcastníkovi, ktorý
v sútaži zvítazil.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Za správnost':Ing JánV:~richl

prednosta mestsk&o úradu
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Uznesenie c. 117/2011
z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 23.6.2011

Návrh na zriadenie pracovnej skupiny

Mestské zastupitelstvo vychádzajúc zo zistení a odporúcaní audítorskej spolocnosti Košice

Audit s.r.o. obsiahnutých v Správe pre primátora, ako aj z ciastkových správ o jednotlivých
PO mesta Zlaté Moravce, s ktorých obsahom sa oboznámilo

zriaduje

s úcinnostou od 1.7.2011 pracovnú skupinu v pocte 11 clenov, a to: Mgr. Pavel Šepták, Ing.
Jozef Škvarenina, p. Vladimír Kluciar, Ing. Ján Jamrich, JUDr. Pavol Kollár, Ing. Eva
Struhárová, PharmDr.Bc. Ivona Vicianová, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, Ing. Ladislav
Boršc, Ing. Viliam Rumanko,

ukladá

tejto pracovnej skupine vykonat hlbšiu analýzu stavu predmetných PO, urcit priority potrieb
ich cinností pre Mesto, nájst rezervy v ich štruktúre a fungovaní a navrhnút vhodný model
riešenia s tým, že na základe tejto hlbšej analýzy a vykonaného auditu skupina pripraví návrh
opatrení na odstránenie nevyhovujúceho stavu, vrátane stanovenia priorít zabezpecovania
potrieb pre mesto a návrh riešenia predloží Mestskému zastupitelstvu najneskôr do
31.8.2011.

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnost': Ing. J~Ch
prednosta mestského úradu
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Uznesenie c. 118/2011

z 6. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Infonnácia primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo

informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro

berie na vedomie

informáciu primátora Mesta Zlaté Moravce o pripravovanej investicnej výstavbe bytových
domov v Zlatých Moravciach a o riešení križovatky pri reštaurácií Fáro

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Za správnos!': Ing. Jd44Ch
prednosta mestského úradu

Mo'c.;" ,p,"oo"l: .~1~
Za správnost: .~t:l.!!r.I&1 .
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Uznesenie c. 119/2011

zo 6.zasadnutia Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 23.6.2011

Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 6.zasadnutí MZ konanom dna
23.6.2011

prerokovalo
návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011

schvaluje
plán kontrol hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011

V Zlatých Moravciach, 23.6.2011

~.-~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Za správnos!': Ing. Jim~Át('prednosta me~t~t!~c~adu
f
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