
Uznesenie č. 773/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie 
z radov odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie z radov 
odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku, a to na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 1.5.2014 
schraľuje 

s účinnosťou od 1.5.2014 na základe žiadosti odvolanie člena komisie pre projekty, eurofondy 
a strategické plánovanie z radov odborníkov Mgr. Miroslava Hrušku 

V Zlatých Moravciach, dií.a 24. 04. 2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor~mesta """' / 

~ '.A 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 772/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 24.04.2014 

Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 
herie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 v predloženom znení 

V Zlat)1ch Moravciach. dií.a 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta ~ 

&~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 771/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej 
administratívnej budove vo dvore Župného domu pre Zlatomoravecký vinohradnícky 
spolok 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 na svo.iom 34. zasadnutí MZ konaného di'la 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - prenájmu 
nebytového priestoru v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu - miestnosť 
č.4 o ploche 18 m2 a podiel na spoločnom sociálnom zariadení o ploche 3 m2 o spoločnej 
ploche 21 m2 - v budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce na parcele KN 
registra „C" číslo 658/9 zapísanej v L V číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5. 953 O 1 Zlaté Moravce. IČO 
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1.- euro ročne a 1.
euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3 rokov od 01. 
05. 2014 do 30. 04. 2017. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie n~jmu podľa § 9a. ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- využitie majetku \'O vlastníctve mesta Zlaté Moravce - neudržiavaný priestor bez energií 
- zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho 
obyvateľov 

s ch ra ľ uje 
3/5 väčšinou všetk)•ch poslancov prcna1om nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu - miestnosť č.4 o ploche 18 m2 

a podiel na spoločnom sociálnom zariadení o ploche 3 111
2 o spoločnej ploche 21 m2 

-

\ ' budove súpisné číslo 2392 postavenej v k. ú. Zlaté Moravce na parcele KN registra „C" 
číslo 658/9 zapísanej v L V číslo 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok, Robotnícka 5, 953 O 1 Zlaté Moravce. IČO 
37961055, zastúpený Jozefom Valentom predsedom spolku. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 1,- euro ročne a ! ,
euro ročne za dodávku médií (vody), t.j. spolu 2,-eurá ročne celkom na dobu 3 rokov od O 1. 
05. 2014 do 30. 04. 2017. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a. ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - neudržiavaný priestor bez energií 
- zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho 
obyvateľov 



ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

prllna~5;/L:; 

~~ 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 770/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach - stavba súpisné číslo 

č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 
písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
Mesta Zlaté Moravce v zmysle§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov schválenie zámeru previesť nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 
(orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne 
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a 
pozemky parcelu KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 
o výmere 1334 m1 ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza 
spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) 
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr 
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely 
KN registra „C" číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m1 nachádzajúcich sa na 
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté 
Moravce na L V č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

~ stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na UL Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

~ parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 



_schvaľuje 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schválenie zámeru previesť nehnutel'nosti nachádzajúce sa na 
Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) 
postavenú na pozemku parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr 
bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemky parcelu KN 
registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
pod stavbou a parcelu KN registra „C" číslo 1825/1 o výmere 1334 m1 ,druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor, všetky nehnuteľnosti 
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku 
parcele KN registra „C" číslo 1825/2 - pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a 
zeleniny, administratívne a výrobné priestory a pozemkov parcely KN registra „C" číslo 
1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m1 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 
v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže - odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453) -
„Odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach", a to 
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

~ stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom) nachádzajúca sa na 
pozemku parcela KN registra „C" číslo 1825/2 

dlhodobo nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

~ parcela KN registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

~ parcela KN registra „C" číslo 1825/1ovýmere1 334 m1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), 

a súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 
vymenováva 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom, a to poslanec Miroslav Záchenský (predseda komisie 
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec Mgr. Pavel Šepták 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

- zabezpečiť v termíne do 28.04.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.05.2013 podľa 
schválených súťažných podmienok 



komisii pre posúdenie súťažných návrhov 

uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu 
cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%) 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 769/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena (lokalita Nábrežie za Majerom) pre oprávneného ZSE Distribúcia, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo 
dňa 21. 11. 2012, predmetom ktorého je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako budúceho 
povinného uzavrieť s budúcim oprávneným ZSE Distribúcia, a.s. zmluvu o zriadení 
vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) -
pozemku parcely KN registra „E" číslo 570119 (druh pozemku: ostatné plochy, celková 
výmera: 1608 m2

) a na časť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) -
pozemku parcely KN registra „E" číslo 2322/1 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 
6778 m2

), ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom), 
pričom ide o vecné bremeno zriadené bezodplatne spočívajúce v povinnosti Mesta 

Zlaté Moravce ako vlastníka zaťažených nehnuteľností a budúceho povinného strpieť 
na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) uz1vanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a 
zariadení a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane 
činnosti uvedených v bode a) a b); 

schvaľuje 

návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11. 
2012, predmetom ktorého je záväzok Mesta Zlaté Moravce ako budúceho povinného 
uzavrieť s budúcim oprávneným ZSE Distribúcia, a.s. sídlo: Čulenova č. 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 zmluvu o zriadení vecných bremien aj na časť nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E" číslo 
5701/9 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 1608 m2

) a na časť nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 5417) - pozemku parcely KN registra „E" číslo 
2322/1 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 6778 m2

), ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za Majerom), pričom ide o vecné bremeno zriadené 
bezodplatne spočívajúce v povinnosti Mesta Zlaté Moravce ako vlastníka zat'ažených 
nehnuteľností a budúceho povinného strpiet' na časti zaťažených nehnuteľností v 
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení; 
b) uz1vanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a 
zariadení a ich odstránenie; 



c) vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon povolenej činnosti vrátane 
činnosti uvedených v bode a) a b); 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11. 2012 
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
splnom o c n uje 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena zo dňa 21. 11. 2012 podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 768/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na odsúhlasenie „Územného plánu mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky č. 6 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na odsúhlasenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6, 
a k cep t uje 
stanovisko Okresného úradu v Nitre. k návrhu úzenmoplánovacej dokumentácie. 
č. OU-NR-OVBPl-2014/021676-02 zo d1'ía 31.03.2014 
s ch 1' a /' uj e 
.,Územný plán mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6" 
uznáš a s a 
na všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce číslo: 3/2014 z 24.04.2014. ktorým 
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Zlaté Moravce - zmeny a doplnky č. 6. 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor me~a ~ 

&r_::---
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 767/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokora!o 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebn)rmi odpadmi, 
S ch \' lf f' II j ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mest~ /)/' / 

&~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 766/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dúa 24.04.2014 

Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013 
a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa 
24.04.2014 
prerokovalo 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daúových a nedaúových príjmov za roky 2010-2013 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
berie na vedomie 
al Informáciu o vývoji pohľadávok z daúových a nedaúových príjmov za roky 2010-2013 
bi Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013 

V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor me~ ~ 

&v~IA-
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 765/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prcrokora!v 
návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
plat hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce, v súlade s § 18 c) zák. NR SR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške l.615,00 €' mesačne 
s účinnosťou od l.1.2014. 

V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Ň/ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 764/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
plat primátora Mesta Zlaté Moravce 
h e r i e n a " e do 111 i e 
mesačný plat primátora Mesta Zlaté Moravce vykonávajúceho funkciu v celom rozsahu vo 
y)·ške 2.53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
y súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení po zaokrúhlení vo výške 2.085.00 € 
s účinnosťou od 1.1.2014. 

V Zlat)'ch Moravciach. d11a 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

V" 

~_Ľ~~== 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 763/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,
eur 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur 
a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 3 211,87 eur vedených voči dlžníkovi 
Daneco, s.r.o., Dlhá 11 O, Sľažany, IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 - 201 O z titulu 
neuhradených faktúr za nájomné z nebytových priestorov v zmysle nájomnej zmluvy č. 

612006 
schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania nedaúových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur a ich 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 3 211,87 eur vedených voči dlžníkovi 
Daneco, s.r.o., Dlhá 11 O, Sľažany, IČO 36 284 734, vzniknuté v rokoch 2006 - 201 O z titulu 
neuhradených faktúr za nájomné z nebytových priestorov v zmysle nájomnej zmluvy č. 

612006 

V Zlatých Moravciach, dúa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

&;v~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 762/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa 
24.04.2014 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 
Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 
herie na vedomie 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 
Zlaté Moravce k 31. 12. 2013. 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

pr~;:;~/ 
~7 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 761/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 112014 na 
základe účelového určenia finančn)1ch prostriedkov 
herie na \'edomie 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 112014 v zmysle 
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

!:H~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta L;:; 
t/ / 

&~ 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 760/201-:i 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dúa 24.04.2014 

Návrh na schválenie Dodatku č. 4, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopÍúa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
s ch ,. a ľ uje 
Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopÍi'la VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 

pr;o~L 'i 
~o Sira 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 759/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na 
dofinancoYanie Zariadenia opatľOvateľskej služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokul'ulo 
informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na 
dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby 
herie na vedomie 
informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby 
schvaľuje 

dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby zmenou rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlat}·ch Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár. CSc. 

pri:i5~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 758/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prc!roko\'alo 
nánh na 3. zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
.1 ch vaľ uje 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia ~ 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprá\'y a o zmene a doplnení niektorých zákonov \' znení neskorších predpisov, 
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

&~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 757/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dií.a 24.04.2014 

Dodatok č. 2 k Všeobecne zavaznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
náHh Dodatku č. 2 k Všeobecne zavaznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy. dieťa materskej školy 
a školsk)'ch zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v u ľ uj e 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1112013 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce ,. predloženom znení 

V Zlatých Moravciach. dií.a 24. 04. 2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~,,??~ ·r 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 756/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 

Návrh na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú nemocnicu prof 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce o 150.000 eur na rok 2014 

11klad á 
riaditeľom mestských podnikov predložiť návrh finančnej komisii na zmzenie príspevkov 
mestských podnikov z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 v celkovej sume 150 OOO EUR. 
ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestskú 
nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce . Termín do 15. mája 2014. 

V Zlatých Moravciach, dií.a 24. 04. 2014 ~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta, / / 

~~ 

M~~a 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 755/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Ponuka strategického investora na spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s .. so sídlom Digital park II, Einsteinova 25. 851 O 1 
Bratislava o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. 
DrSc .. Zlaté Moravce 
hcric na vedomie 
Záujem spoločnosti Svet zdravia a. s. o spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc .. Zlaté Moravce 
po ver uje 
povereného riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc .. Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martina Cimráka poskytnúť súčinnosť medzi vedením mesta a poslancami 
Mestského zastupiteľstva so spoločnosťou Svet zdravia a. s. pri skúmaní možnosti spolupráce 
s uvedenou spoločnosťou a pripravovať pracovné stretnutia v tejto veci. 

V Zlatých Moravciach. dňa 24. 04. 2014 

Ing. Peter ednár, CSc. 
primátor mesta / / 

v~ &r-=--
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 754/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dúa 
24.04.2014 
prerokovalo 
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebitefným majetkom Mestskej nemocnice Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
berie na vedomie 
Informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocmce Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce. 

V Zlat)1ch Moravciach, dií.a 24. 04. 2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v~ 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 753/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlat)·ch Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2013 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k31.12.2013 
herie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2013 
herie na vedomie 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~~L~ 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 752/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach 
za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného di1a 
24.04.2014 
prerokovalo 
SpráYu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlat)·ch Moravciach za 
rok 2013 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 
herie na vedomie 
SpráYu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za 
rok 2013 
berie na vedomie 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 

V Zlatých Moravciach. di1a 24. 04. 2014 

I~c 
primátor mesta 

&l</ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 751/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach 
za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dll.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 
2013 
prerokovalo 
Správu o v)·sledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k31.12.2013 
herie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 
2013 
herie nu redomie 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

&~L; 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 750/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného di1a 24.04.2014 

Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach 
za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dií.a 
24.04.2014 
prerokovalo 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2013 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku. záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k31.12.2013 
berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2013 
herie na vedomie 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k31.l2.2013 

V Zlat)'ch Moravciach. dií.a 24. 04. 2014 

primátor mesta 

A"'pĽ • y v 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 749/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 33. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 33. MZ bezo zmien. 

V Zlatých Moravciach, di'la 24.04.2014 

In . Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta / _.,,,,.. 

y ~ 
dt_L-P--~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 748/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ľudovíta Chládeka 
za členov: p. poslanca Ing. Viliama Rumanka ap. poslankyňu PharmDr. Ivonu Vicianovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 747/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu ap. poslanca Ladislava Boršča 

V Zlatých Moravciach. dňa 24.04.2014 

ng. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~1L5 r v 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 746/2014 
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
prerokoralo 
určenie zapisovateľky a 
herie na vedomie 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 34. zasadnutí MZ konaného 
dt1a 24.04.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 24.04.2014 

ng. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

~µL-:; 
Y' y 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 
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