
Uznesenie č. 320/2012  
zo 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.06.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Schválenie návrhovej komisie   
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
 
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka, za členov: p. poslanca Ing. 
Jozefa Škvareninu  a p. poslanca Ing. Ladislava Boršča 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 321/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 246/2012-MsZ 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskému stredisku kultúry a športu p.o. a Technickým 
službám mesta m.p.  

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
úpravu rozpočtu MSKaŠ a TSm   
  
s c h v a ľ u j e 
1. zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu a Technických služieb mesta presunom 

finančných prostriedkov na prevádzku zimného štadióna vo výške 55.000 € z príspevku 
zriaďovateľa 

2. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne: 
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu: 

    PR 10.4.  FK 08.1.0  640  Rekreačné a športové služby                                                    - 55 000 € 
       PR 10.4.     FK 05.1.0  640  Nakladanie s odpadmi – príspevok TsM                      + 55 000 € 
       Úprava vo výdavkovej  časti kapitálového rozpočtu: 
       PR 10.1.1.     FK 08.1.0  720  Kapitálový transfer SŠZ –                                                    - 3 000 € 
       PR 10.4. FK 05.1.0  720  Kapitálový transfer TsM                                                             + 3 000 € 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 322/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 262/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko a Správa športových zariadení za rok 2011 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestské 

kultúrne stredisko 
d) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011 
e) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Správa 

športových zariadení  
f) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Správa 

športových zariadení 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
a) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestské 

kultúrne stredisko 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Správa 

športových zariadení           
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2011 

s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 

za rok 2011 nasledovne: 
- zisk z hlavnej činnosti po zdanení vo výške 1.143,58 € nasledovne: 

- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 114,36 € 
- 90% vo výške 1.029,22 € použiť na údržbu priestorov MsKS 

c) hospodárenie príspevkovej organizácie Správa športových zariadení za rok 2011 
bez výhrad 

d) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadení za rok 2011 nasledovne: 
- zisk z hlavnej činnosti vo výške 144 € nasledovne: 

- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 14,40 € 
- 90% vo výške 129,60 € použiť na údržbu priestorov MsKS 

 
 
 
 



u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 323/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012  

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 259/2012-MsZ 
Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické 

služby mesta 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Technické 
služby mesta     
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie  Technické služby mesta za rok 2011 s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta za 

rok 2011 nasledovne:  
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 245.773 € vysporiadať z rezervného fondu vo výške 

149.086 €, zvyšok straty vo výške 96.687 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu  
- stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 51.056 € vysporiadať z rezevného fondu 

v plnej výške  51.056 €. 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 



 
Uznesenie č. 324/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012  

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 258/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Záhradnícke 

služby mesta 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Záhradnícke 
služby mesta 
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie  Záhradnícke služby mesta za rok 2011 

s výhradami 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

za rok 2011 nasledovne:  
- 100% zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 66 €, po zdanení 65,31 € prideliť do 

rezervného fondu 
- 100 % zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2.399 €, po zdanení 1.736,33€ 

prideliť do rezervného fondu 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 



 
Uznesenie č. 325/2012 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 28.6.2012  

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 260/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
 
s c h v a ľ u j e 

a) hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 s výhradami 

b) usporiadanie výsledku hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2011 nasledovne: 
- stratu z hlavnej činnosti vo výške 70.600,83 € vysporiadať takto: 502,91 € vykryť 

zo zisku z podnikateľskej činnosti, zostatok straty vo výške 70 097,92 € zaúčtovať 
ako neuhradenú stratu 

 -    zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 558,79 € rozdeliť nasledovne:  
                 10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 55,88 €  a 90% zo zisku   
                 použiť na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 502,91 €. 
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 



Uznesenie č. 326/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 261/2012-MsZ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o hospodárení príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 
b) usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 príspevkovej organizácie službyt 
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Službyt 

 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Službyt  
 
s c h v a ľ u j e 
a) hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt za rok 2011 s výhradami 
b) usporiadanie organizácie Službyt za rok 2011 nasledovne: 

- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.214,65 € rozdeliť nasledovne: 
10% zo zisku prideliť do rezervného fondu vo výške 1.121,46 € 
90% zo zisku na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 10.093,19 €, 

- zostatok straty z hlavnej činnosti vo výške 2.074,18 € zaúčtovať ako neuhradenú stratu  
 
u k l a d á 
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
 
T (termín kontroly): 20.9.2012 
K: MsZ 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 327/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 247/2012-MsZ 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
b) návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta za rok 2011 
c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2011 
d) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2011 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 
b) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2011 
 
s c h v a ľ u j e 
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 bez výhrad 
b) vysporiadanie prebytku rozpočtu mesta vo výške 142.199 € nasledovne: 

podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené 
finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu 
EÚ, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške 39.069 €, konkrétne:  
 bežné výdavky pre MŠ Žitavské nábrežie vo výške 15.000 €, 
 bežné výdavky pre MŠ Kalinčiakova vo výške 15.000 €, 
 bežné výdavky pre Komunitnú sociálnu prácu vo výške 2.000 €, 
 bežné výdavky pre Dom opatrovateľskej služby vo výške 6.433 €, 
 bežné výdavky pre ZŠ na dopravné žiakov vo výške 636 €. 

c) rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu mesta vo výške 103.130 € sa vykoná takto: 
 do rezervného fondu sa prideľuje 30.939 €, 
 do fondu rozvoja bývania sa prideľuje 72.191 €. 

 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 
 



Uznesenie č. 328/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 250/2012-MsZ 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách mesta Zlaté Moravce  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách mesta Zlaté Moravce  
 
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 
mesta Zlaté Moravce  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 329/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 263/2012-MsZ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2012 
b) návrh na zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 rozpočtovým 

opatrením č. 3/2012 
c) návrh na použitie Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce  
  
s c h v a ľ u j e 
a) zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením 

č. 2/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu bežného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 
3/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b) Zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu  

c) použite Fondu rozvoja bývania mesta Zlaté Moravce vo výške 9.500,00 € na úhradu 
tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty na Kalinčiakovej ul. 6,8,10 
v Zlatých Moravciach 

 
u k l a d á 
štatutárom príspevkových organizácii mesta spracovať rozpočet organizácie na rok 2012 
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a predložiť prednostovi MsÚ a predsedovi 
finančnej komisie 
termín: 31.7.2012 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 



Uznesenie č. 330/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 264/2012-MsZ 
Návrh na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na prefinancovanie investičných akcií mesta z úverových zdrojov   
 
s c h v a ľ u j e 
a) realizáciu investičných akcií, ktoré tvoria prílohu uznesenia podľa určených priorít MsZ, 

ktoré budú prerokované  a schválené 20.09.2012  
b) prípravu prefinancovania investičných akcií z úverových zdrojov do výšky 1 000 000.€ 

  
u r č u j e  
šesťčlennú komisiu na prípravu a vyhodnotenie prijatia úveru v zložení: Mgr. Milan Galaba, 
Mgr. Pavel Šepták, Ing. Viliam Rumanko , Ing. Jozef Škvarenina, PaedDr. Ľubomír Martinka, 
MBA a Ing. Iveta Szobiová  
 
u k l a d á  
primátorovi mesta v zmysle prijatých záverov komisie vypísať výzvy bankovým subjektom 
na predloženie podmienok poskytnutia úveru 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 331/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 265/2012-MsZ 
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na zrušenie uznesenia č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008  
b) návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení 
c) návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy 
výmenníkovej stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu  

 
r u š í 
uznesenie č. 318/2008 zo dňa 24.9.2008 
 
s c h v a ľ u j e 
1. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na vybudované 

energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových výdavkov spojených 
s rekonštrukciou budovy výmenníkovej stanice č. 3 na Duklianskej ul., parc. č. reg. C 
1364/1 na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu zo strany mesta 

2. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných 
prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na rekonštrukciu budovy výmenníkovej 
stanice na prevádzku centra poskytujúceho služby obyvateľstvu  

3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne: 
Úprava v príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
312005- Transfer v rámci verejnej správy z FNM SR  +   17.020,88 € 
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0   717002- Rekonštrukcia a modernizácia   +   17.020,88 € 

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 332/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 249/2012-MsZ 
Informácia o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania  
 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
informáciu o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania   

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 333/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 267/2012-MsZ 
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté 
Moravce   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté 
Moravce   
 
s c h v a ľ u j e   
opatrenia na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté Moravce, konkrétne: 

1. opatrenie bez výhrad  
2. opatrenie bez výhrad  
3. opatrenie bez výhrad  

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 334/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 266/2012-MsZ 
Informatívna  správa   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok 
a majetok, pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  
a následnom  návrhu  spôsobu  nakladania s týmto majetkom. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu  správu   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok a majetok, 
pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  a  následnom  návrhu  
spôsobu  nakladania s týmto majetkom  
 
b e r i e     n a    v e d o m i e  
Informatívnu  správu   o   návrhu   jednotlivých   nehnuteľností   vo  vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce na zaradenie medzi dubiózny majetok, dlhodobo nevyužívaný majetok a majetok, 
pri  ktorom   náklady  na  opravu prevyšujú  výnosy z prenájmu  a  následnom  návrhu  
spôsobu  nakladania s týmto majetkom  

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 335/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 232/2012-MsZ 
Návrh dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011, o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.  

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 336/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 233/2012-MsZ 
Návrh na schválenie spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie 
nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov 
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci 
informovania mládeže. 
2. Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie spolufinancovania z  vlastných zdrojov mesta v prípade realizácie 
nízkorozpočtových projektov:  
1. Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov 
ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci informovania 
mládeže. 
2.  Zriadenie rómskej občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce. 
 
s c h v a ľ u j e  
a) V prípade úspešností žiadostí oboch projektov, ich realizáciu v roku 2012. 
b) Spolufinancovanie projektov z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, nasledovne: 
1. Projekt: Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín 
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzania sociálnej vylúčenosti v rámci 
informovania mládeže, vo výške 133,18 EUR      2. Projekt: Zriadenie rómskej občianskej 
hliadky v meste Zlaté Moravce, vo výške 264,55 EUR.  
V prípade úspešnosti projektu financovanie mzdových výdavkov dvoch pracovníkov rómskej 
občianskej hliadky, na polovičný pracovný úväzok: Mesačná hrubá mzda 200 EUR/1 
pracovník (práca na dohodu) v roku 2012. V rámci rozpočtu roku 2012 budú peňažné zdroje 
čerpané zo zdrojov, ktoré boli plánované na projekt protipovodňových opatrení, par. 50J, 
ktorý nebol v roku 2012 realizovaný.  

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 337/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 234/2012-MsZ 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolu financovanie projektu ZŠ Pribinova 
1, Zlaté Moravce z rozpočtu mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
žiadosť Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce  o nenávratný finančný príspevok na 
spolu financovanie projektu z rozpočtu mesta na rekonštrukciu športových plôch pri základnej 
škole 
 
s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce  z rozpočtu mesta 
podľa predloženého návrhu. 

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 338/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 235/2012-MsZ 
Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby 
a zväzy z rozpočtu mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy 
z rozpočtu mesta 
 
s ch v a ľ u j e   
poskytnutie dotácie pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska vo výške 500,00 EUR. 

  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 339/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 236/2012-MsZ 
Návrh na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa 
nachádza  na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 
vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel      priestoru      na     spoločných     
častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu   86647/3740077 +  spoluvlastnícky    
podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,  druh   
pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,    
na     ktorom  je   bytový dom postavený,  v  podiele  86647/3740077 k   celku   pozemku 
(na   pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  23,40 m²) 
 pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu 

Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce  

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  pozemku    
parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091) , konkrétne byt č. 33 /E4/ na štvrtom  nadzemnom podlaží - treťom 
poschodí   bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    
číslo   53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel  priestoru na     
spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    domu      86647/3740077 +  
spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,     
druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce, 
na  ktorom  je bytový dom postavený,  v  podiele  86647/3740077   k   celku   pozemku (na   
pozemku   parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    nádvoria o   
výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   výmera    
pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu 23,40  m²) pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, 
narodeného 24.09.1970 a manželku Mariannu Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, 
bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  
za cenu  27 688,36 €   /834 139,50 Sk/    
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia   bytu  



 s podmienkou, že v prípade ak do 90 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   bytu  
na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, vchod 
č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) +  podiel      priestoru      na     spoločných     častiach     a   
 spoločných   zariadeniach    domu      86647/3740077 +  spoluvlastnícky    podiel    k    
pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra „C“,     druh   pozemku:   zastavané   
plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,    na     ktorom  je   bytový dom 
postavený,  v  podiele  86647/3740077   k   celku   pozemku (na  pozemku   parcelné číslo     
3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy   a    nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  
Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   výmera    pripadajúca  
k spoluvlastníckemu podielu  23,40  m²) pre  Jozefa Mlynku, rod. Mlynku, narodeného 
24.09.1970 a manželku Mariannu Mlynkovú, rod. Baťalovú,  nar.  14.03.1977, bytom:  
Tekovská   č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 
cenu  27 688,36 €     
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
-   finančná zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia   bytu  
 s podmienkou, že v prípade ak do 90 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 340/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 237/2012-MsZ 
Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  277 m²,  ktorý sa nachádza v   k. ú. Zlaté 
Moravce   v   lokalite za pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v 
Zlatých Moravciach - za Mestskou poliklinikou (LV č. 2038) 
 pre  Helenu Podhányiovú, rod. Miškolciovú, nar. 23.02.1962, bytom: Štúrova 
ulica  1161/9, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších 
predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na  schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsobu 
prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za 
pozemkami vo vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach - za Mestskou 
poliklinikou (LV č. 2038) pre  Helenu Podhányiovú, rod. Miškolciovú, nar. 23.02.1962, 
bytom: Štúrova ulica  1161/9, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších 
predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa  o pozemok, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky 

/s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 145/2/ 
 
s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  spôsob  prevodu  pozemku 
parcely KN registra „C“, č. parcely 145/4 (druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  277 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľky na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach  - za Mestskou poliklinikou 
(LV č. 2038) pre  Helenu Podhányiovú, rod. Miškolciovú, nar. 23.02.1962, bytom: Štúrova 
ulica  1161/9, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  
8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa  o  pozemok, ktorý je susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky 

/s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 148/2 a pozemkom  č. parcely 145/2/ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
                                                                 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 



Uznesenie č. 341/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 238/2012-MsZ 
Návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - 
spôsobu prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  201 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce   v   lokalite za pozemkami v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 
1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. parcely 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v 
Zlatých Moravciach /za Mestskou poliklinikou/ pre  Ing. Richarda Molnára, rod. 
Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta 
Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8) z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
návrh na  schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) - spôsobu 
prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  201 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v   lokalite za 
pozemkami v podielovom  spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN 
registra „C“, č. p. 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou 
poliklinikou/  pre  Ing. Richarda Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté 
Moravce (4/8) a pre  Ing. Róberta Molnára, rod.    Molnára , bytom: Štúrova 548/7,    953 01   
Zlaté    Moravce      (4/8) z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov, ktorým je,  že sa  
jedná o pozemok, ktorý je susediaci (funkčne prislúchajúci) s  pozemkom   v    podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľov /s pozemkami - parcely KN registra „C“, č. p. 141,142,143,144/ 
 
s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  spôsob  prevodu  pozemku 
parcely KN registra „C“, č. parcely 145/11 (druh pozemku:  zastavané  plochy    a    nádvoria) 
o výmere 201 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce   v  lokalite za pozemkami 
v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov (LV č. 1755; pozemky parcely KN registra „C“, č. 
p. 141,142,143,144)  na Štúrovej ulici  v Zlatých Moravciach /za Mestskou poliklinikou/ pre  
Ing. Richarda Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8) a 
pre  Ing. Róberta Molnára, rod. Molnára , bytom: Štúrova 548/7, 953 01 Zlaté Moravce (4/8) 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je, že sa jedná o pozemok, ktorý je 
susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov /s 
pozemkami - parcely KN registra „C“, č. p. 141,142,143,144/ 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
             
                                                   
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 



Uznesenie č. 342/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 239/2012-MsZ 
Návrh na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  prevodu  častí  
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa nachádzajú  v k. ú. 
Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP č. 
54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom 
/vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná kancelária,  Jedľové 
Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, overeným dňa 04.06.2012 
Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať nasledovné parcely – parcela 
KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere  100 m² a parcela KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, rod. Štrbu, nar. 07.03.1951, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  
953 01  Zlaté Moravce a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, nar. 15.07.1954, 
bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce /do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov/   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona 
č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  prevodu  častí  
pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa nachádzajú  v k. ú. 
Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  a po odčlenení GP č. 
54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom 
/vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná kancelária,  Jedľové 
Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, overeným dňa 04.06.2012 
Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať nasledovné parcely – parcelu 
KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  
100 m² a parcelu KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, rod. Štrbu, nar. 07.03.1951, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  
953 01  Zlaté Moravce a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, nar. 15.07.1954, 
bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce /do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov/   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov  za cenu 15,00 €/m², čo pri    
celkovej       výmere    208 m²    bude    predstavovať   sumu  3 120,00 €,  
  s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa o časti pozemku, ktoré sú  susediace s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov  
 uvedené časti pozemku budú slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na  pozemok vo vlastníctve žiadateľov 



s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -  
prevod častí  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 2457/30 (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 721m²) o celkovej výmere 208 m², ktoré sa 
nachádzajú  v k. ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom v Zlatých Moravciach  a po 
odčlenení GP č. 54/2012 zo dňa 31.05.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským -  Geodetická odborná 
kancelária,  Jedľové Kostoľany 476, 951 96  Jedľové Kostoľany,  IČO:  34 392 301, 
overeným dňa 04.06.2012 Ing. Erikou Drienovskou pod č. 317/2012/ budú predstavovať 
nasledovné parcely – parcelu KN registra „C“,  č. parcely  2457/36 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  100 m² a parcelu KN registra „C“,  č. parcely  2457/37 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere   108 m² 
 pre   Ing. Jana Štrbu, rod. Štrbu, nar. 07.03.1951, bytom: Hviezdoslavova 1781/18,  
953 01  Zlaté Moravce a manželku  Františku Štrbovú, rod. Kobesovú, nar. 15.07.1954, 
bytom: Železničiarska 3246/34,  953 01  Zlaté Moravce /do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov/   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov  za cenu 15,00 €/m², čo pri   
celkovej   výmere   208 m²    bude    predstavovať   sumu 3 120,00 € 
 s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť.  
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 jedná sa o časti pozemku, ktoré sú  susediace s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov  
 uvedené časti pozemku budú slúžiť  ako prístupová komunikácia dopravnými 

prostriedkami   na  pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
                                                                                                      
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 343/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 240/2012-MsZ 
Návrh   na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na 
základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m², ktorý  sa 
nachádza  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  Robotnícka  
47A,  953 01 Zlaté Moravce - časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/1 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere približne  
202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: 
záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na schválenie  zámeru  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na 
základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)–  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: 
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m²,    ktorý  sa nachádza  
v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  Robotnícka  
47A,  953 01 Zlaté Moravce  - časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/1 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere približne  
202 m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: 
záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 
neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 

rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle 
STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom 
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup 
občanom mesta skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 



s c h v a ľ u j e 
zámer  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  zámennej zmluvy 
uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: 
ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²)  o   výmere približne 300 m²,    ktorý  sa nachádza  
v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach    
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová,  r. Gábrišová,  Robotnícka  
47A,  953 01 Zlaté Moravce 
časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere približne  202 m² a  časť pozemku 
parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 
m²)  o   výmere približne  98 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. 
Robotníckej v Zlatých Moravciach  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  
8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
 mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 

rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle 
STN 736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom 
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup 
občanom mesta skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 

 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 344/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 241/2012-MsZ 
Návrh na schválenie zámeru prevodu  majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – 
spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  
zastavané plochy a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých   Moravciach /smerom  k skleníkom  
Záhradníckych služieb/  
 pre  Vojtecha Fintora, rod. Fintora, nar. 29.05.1958  a manželku Janu Fintorovú, 
rod. Gábrišovú, nar. 07.08.1965, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 01  Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie  zámeru  prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  spôsobu 
prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  zastavané plochy 
a nádvoria)    o  výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  
Robotníckej  v Zlatých Moravciach /smerom  k skleníkom Záhradníckych služieb/ pre  
Vojtecha Fintora, rod. Fintora, nar. 29.05.1958  a manželku Janu Fintorovú, rod. Gábrišovú, 
nar. 07.08.1965, bytom:  Robotnícka 47/A, 953 01  Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/, ktorý užíval viac 
ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej 

s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –  spôsobu prevodu pozemku 
parcely KN registra „E“, č. parcely  468  (druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria)    o 
výmere  178 m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Robotníckej  v Zlatých 
Moravciach /smerom  k skleníkom Záhradníckych služieb/  
 pre  Vojtecha Fintora, rod. Fintora, nar. 29.05.1958  a manželku Janu Fintorovú, rod.   
Gábrišovú,   nar. 07.08.1965,    bytom:  Robotnícka 47/A,   953 01   Zlaté   Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/, ktorý užíval viac 
ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                       
 
                                                                 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 



Uznesenie č. 345/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 242/2012-MsZ 
Návrh na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  
spôsobu prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  (druh 
pozemku:  ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   ktorý  sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach pre   
Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar. 
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
návrh   na schválenie  zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  spôsobu 
prevodu časti pozemku  parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  (druh pozemku:  
ostatné plochy;  celková výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. 
Zlaté Moravce    na Ul.  Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  
pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar. 
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   
v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť  pozemku si žiadatelia provizórne 
oplotili,  nachádza sa nej plynomer a elektromer ;  vybudované oplotenie  je súbežné 
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu. 

s c h v a ľ u j e 
zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) –  spôsob prevodu časti pozemku  
parcely   KN   registra „C“, č. parcely  4724/48  (druh pozemku:  ostatné plochy;  celková 
výmera: 2 215 m²) o  výmere  cca 24  m²,   ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce    na Ul.  
Janka Matúšku  v Zlatých Moravciach  
pre   Pavla Povodu, r. Povodu, nar. 12.02.1976 a Máriu Povodovú, r. Gajdošíkovú, nar. 
25.10.1979, bytom: Janka Matúšku 3474/1, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   
v  znení neskorších predpisov 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa je :  
 Jedná sa o časť pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorá je susediacou 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov – uvedenú časť  pozemku si žiadatelia provizórne 
oplotili,  nachádza sa nej plynomer a elektromer ;  vybudované oplotenie  je súbežné 
s oplotením susedných pozemkov, t. č. len provizórne – bez betónového základu. 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                                      
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 



Uznesenie č. 346/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 243/2012-MsZ 
Návrh na zrušenie  uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č.  187/2011  z  10.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  10.11.2011 
/Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)   -   
schválenie   prenájmu  častí  pozemku – parcela KN registra „C“, č. parcely 1588/1 (druh: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera  3 292 m² - pozemok, ktorý sa nachádza za 
bytovým domom na Ul. 1. Mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach, na ktorom sú umiestnené 
garáže /bez pevného základu/ vo vlastníctve žiadateľov z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov./ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zrušenie  uznesenia  MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011  z  10.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  10.11.2011 
 
r  u  š  í  
uznesenie MsZ v Zlatých Moravciach č. 187/2011  z  10.  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  konaného  dňa  10.11.2011 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                                      
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 347/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 244/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
3453) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  1100/186  (druh pozemku: 
zastavané plochy  a nádvoria  o   výmere  20 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté 
Moravce  na Ul. Hviezdoslavovej v Zlatých Moravciach   /vedľa  BYTOVÉHO    
DRUŽSTVA/, na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže so súpisným číslom 3533  
vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 5250)  pre Ivetu Svetlanskú, rod. Kopačkovú, nar. 
01.10.1969, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce spôsobom  podľa   § 
9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
→  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   
stavbou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
návrh    na   schválenie    prevodu     pozemku   vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce    
(LV  č. 3453)  /na   ktorom  sa nachádza budova garáže vo vlastníctve žiadateľa  súp.  č.  3533 
(LV č. 5250)  na Ul. Hviezdoslavovej   v   Zlatých   Moravciach/  →  pozemok  parcely KN 
registra „C“,  č. parcely    1100/186   o   výmere  20 m²,  druh  pozemku:  zastavané   plochy  
a   nádvoria    pre   Ivetu Svetlanskú, rod. Kopačkovú, nar. 01.10.1969, bytom: 
Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce /na  ktorom    sa   nachádza   budova   garáže   
súp.  č.  3533  v  jej  vlastníctve  (LV č. 5250)/,   podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  za   cenu    8,30   €/m2    s podmienkou, že 
v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, 
toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
prevod    pozemku   vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce   (LV  č. 3453)  /na   ktorom  sa   
nachádza   budova   garáže  vo  vlastníctve žiadateľa na Ul. Hviezdoslavovej    v   Zlatých   
Moravciach/ → pozemok   parcely  KN  registra  „C“,  č. parcely    1100/186    o   výmere  20 
m²,  druh  pozemku:  zastavané   plochy  a   nádvoria   pre   Ivetu Svetlanskú, rod. 
Kopačkovú, nar. 01.10.1969, bytom: Hviezdoslavova 1848/42, 953 01  Zlaté Moravce   /na  
ktorom   sa   nachádza   budova   garáže   súp.  č.  3533  v  jej  vlastníctve  (LV č. 5250) /, 
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
za   cenu    8,30   €/m2   s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto 
uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca účinnosť. 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 



Uznesenie č. 348/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 245/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -   schválenie  
prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba 
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy 
na pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: 
Sa, Vložka č. 803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3653) -   schválenie  
prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba 
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na 
pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 
803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
dobu  5 rokov  od 01.07.2012  do 30.06.2017   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce,  ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011   
→ 1,00  €/rok   
Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
 nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, na 

zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia tejto 
mestskej  časti    /uvedená  prevádzka  je  pre   jej   prevádzkovateľa  dlhodobo   
stratová/ 

 pri schválení prenájmu za 1 €/rok,  prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie na 
nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby prevádzky 
„Pošty“ 

 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3653) -    
prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – stavba 
súpisné číslo 1 (iná budova – budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na 
pozemku parcely  KN registra „C“, č. parcely 26 /druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria/  → pre obchodnú spoločnosť   Slovenská pošta, a. s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísanú v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 
803/S  /Pošta Zlaté Moravce  5 – Prílepy/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   na 
dobu  5 rokov  od 01.07.2012  do 30.06.2017   za  nájomné   v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady 



hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce – konkrétne Článok 9 ods. 1 písmeno g) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce,  ktorý nadobudol účinnosť dňa 02.12.2011   
→ 1,00  €/rok   
Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
 nebytové priestory sú určené na prevádzkovanie Pošty Zlaté Moravce 5 – Prílepy, na 

zachovaní ktorých má záujem výbor mestskej časti Prílepy, ako aj obyvatelia tejto 
mestskej  časti    /uvedená  prevádzka  je  pre   jej   prevádzkovateľa  dlhodobo   
stratová/ 

 pri schválení prenájmu za 1 €/rok,  prevádzkovateľ preinvestuje ušetrené financie na 
nájomnom /ktoré by zaplatil pri jeho pôvodnej výške/ do bežnej údržby prevádzky 
„Pošty“ 

 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 349/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
mat. č. 255/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
5417 ) →  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  (druh pozemku: 
zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté 
Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza   
budova    garáže    so    súpisným    číslom    2850     vo     vlastníctve    žiadateľov  (LV č. 
5313)  pre Ing. Ľubomíra Candráka, rod. Candráka, nar. 11.8.1951  a manželku Evu 
Candrákovú, rod. Novákovú, nar. 6.9.1952, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  
Zlaté Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a   
 využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
5417 ) -   schválenie  prevodu  pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  
(druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)   o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  
Zlaté Moravce,  v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach /na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2850   vo   vlastníctve  žiadateľov (LV č. 
5313)/  pre   Ing. Ľubomíra Candráka, rod. Candráka, nar. 11.8.1951 a manželku Evu 
Candrákovú, rod. Novákovú, nar. 6.9.1952, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  
Zlaté Moravce  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     
neoddeliteľný    celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2 , s podmienkou, že v prípade ak do 
60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie 
stráca účinnosť.  
 
 
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 5417 )  -  prevod  pozemku    
parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/33  (druh pozemku: zastavané plochy  
a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  v lokalite  
Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach  /na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  
so súpisným číslom  2850   vo   vlastníctve  žiadateľov (LV č. 5313)/  pre   Ing. Ľubomíra 
Candráka, rod. Candráka, nar. 11.8.1951 a manželku Evu Candrákovú, rod. Novákovú, nar. 
6.9.1952, obaja bytom: Hviezdoslavova 1732/4, 953 01  Zlaté Moravce   
spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    
celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2 , s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od 



schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca 
účinnosť.  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 350/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
mat. č. 254/2012-MsZ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
5417 ) →  schválenie prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  
2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa 
nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach, na   
ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2848   vo   vlastníctve  
žiadateľky (LV č. 7771)  pre Evu Juríkovú, rod. Behúlovú, nar. 17.06.1966, bytom: 
Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce,  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o 
Návrh  na  schválenie   prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 
5417 ) -  schválenie  prevodu pozemku    parcely   KN   registra   „C“ ,  č. parcely  2457/34  
(druh pozemku: zastavané plochy  a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  
Zlaté Moravce,  v lokalite  Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach  /na   ktorom   sa    
nachádza   budova    garáže  so súpisným číslom  2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 
7771)/  pre Evu Juríkovú, rod. Behúlovú, nar. 17.06.1966, bytom: Hviezdoslavova 1799/32, 
953 01 Zlaté Moravce  spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    
tvorí     neoddeliteľný    celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2 s podmienkou, že 
v prípade ak do 60 dní od schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, 
toto uznesenie stráca účinnosť.  
 
s c h v a ľ u j e 
prevod  nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  Zlaté  Moravce (LV č. 5417 )  -  prevod  pozemku    
parcely   KN   registra   „C“ , č. parcely  2457/34  (druh pozemku: zastavané plochy  
a nádvoria)  o   výmere  19 m²,  ktorý sa nachádza  v  k. ú.  Zlaté Moravce,  v lokalite  
Nábrežie za Majerom  v   Zlatých Moravciach  /na   ktorom   sa    nachádza   budova    garáže  
so súpisným číslom  2848   vo   vlastníctve  žiadateľky (LV č. 7771)/ pre Evu Juríkovú, rod. 
Behúlovú, nar. 17.06.1966, bytom: Hviezdoslavova 1799/32, 953 01 Zlaté Moravce  
spôsobom  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením    a    využitím    tvorí     neoddeliteľný    
celok   so   stavbou  za   cenu    8,30   €/m2  s podmienkou, že v prípade ak do 60 dní od 
schválenia tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca 
účinnosť.  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                                                                                             
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 



Uznesenie č. 351/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 228/2012-MsZ 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 352/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 229/2012-MsZ 
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
s ch v a ľ u j  e  
Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2012  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 353/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 253/2012-MsZ 
Návrh Dodatku k Zmluve o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - ZSE 
Distribúcia, a.s. (IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. za účelom výstavby elektroenergetických 
stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. etapa 
 
s c h v a ľ u j e 
návrh Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. 
etapa, predmetom ktorého bude vecné bremeno  spočívajúce v: 
a) zriadení a uložení elektroenergetických stavieb a zariadení 
b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akýchkoľvek 
iných stavebných úpravách elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránení 
c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávnených a ním poverenými osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným  na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode a) 
a b) 
d) obmedzeniach vyplývajúcich zo zákona o energetike, vrátane povinnosti  strpieť ochranné 
pásmo elektroenergetických stavieb a zariadení podľa  § 36 zákona o energetike 
a to na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 
parc.č. 2275/2 zapísaný na LV č. 3453  a  parc. č. 5700/4 zapísaný na LV č. 5417.  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 354/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 230/2012-MsZ 
Návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  - ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. 
(prístavba CVČ) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve - 
z dôvodu, že  Mesto Zlaté Moravce a spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. majú 
záujem na spolupráci na stavbe prístavby stolnotenisovej haly k budove Centra voľného času 
tak, že spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. predložila návrh a zaviaže sa 
financovať túto prístavbu v plnom rozsahu z vlastných finančných prostriedkov, návrh  
Zmluvy o budúcej  nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. 
 
s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 
31440029, predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú nachádzať 
v „novej“ prístavbe budovy Centra voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach 
súpisné č. 2062, postavenej na pozemku - parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2 (tzv. nová stolnotenisová hala), 
ktorej výstavbu bude v plnom rozsahu financovať spoločnosť  ENERGOSTROJ Mochovce 
s.r.o.,  a to na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1,- euro 
ročne. 
 
p o v e r u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi 
Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: 
Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029, predmetom ktorej bude budúci 
prenájom nebytových priestorov, ktoré sa budú nachádzať v „novej“ prístavbe budovy Centra 
voľného času, Rovňanova 7, v Zlatých Moravciach súpisné č. 2062, postavenej na pozemku - 
parcela KN registra „C“ parc. č. 2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1353 m2 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 



Uznesenie č. 355/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 231/2012-MsZ 
Predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
zmluvu o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície č. MsP/58/2012 

                                  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 356/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 251/2012-MsZ 
Vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 
Ďateliniskách  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 
Ďateliniskách  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
vyjadrenie firmy KANVOD SK, spol. s r.o. k problematike stavby: Obytný súbor na 
Ďateliniskách  

                                  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 357/2012 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
mat. č. 252/2012-MsZ 
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné 
číslo 6,8,10   
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
 
p r e r o k o v a l o 
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné číslo 
6,8,10   
 
b e r i e  n a v e d o m i e  
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome Kalinčiakova ul., súp. č. 1688, orientačné číslo 
6,8,10                                    

                                  
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
                       
 
 
 
                                                                       
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 358/2012  
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Návrh na doplnenie členov výboru mestskej časti 4  

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o 
doplnenie členov výboru mestskej časti 4 
  
s c h v a ľ u j e 
v súlade s § 31 štatútu mesta Zlaté Moravce doplnenie výboru mestskej časti 4 o členov z 
radov občanov: Jozef Zlatňanský, Vladimír Jakab, Miroslav Paluška, Rudolf Urbanovič, 
Rastislav Judin a Michal Buxar. 
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 359/2012  
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 28.6.2012  
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Rekonštrukcia kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
o d p o r ú č a 
Mestskému úradu realizovať  rekonštrukciu kanalizácie I. etapa MŠ Kalinčiakova  
  
 
 
Zlaté Moravce, 28.6.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lednár, CSc., v.r.    PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA, v.r. 
                 primátor mesta       prednosta úradu 
 
 


