
Uznesenie č. 681/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 29. zasadnutí MZ konaného 
dňa 12.12.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

-
ng. Peter Lednár, CSc. 

Primátor~/ 

~r 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 682/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

U rčenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Madolu a p. poslanca Ing. Petra Lisého 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor ~estL; 

dfiv~/~~-
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 683/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
vol í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka 
za členov: p. poslanca Miroslava Záchenského a p. poslankyňu Evu Dubajovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

I eter Lednár, CSc. 

v /'" 
primátor mestaz:r 

N : 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 684/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
program zasadnutia 29. MZ 
s ch vaľ uj e 
program zasadnutia 29. MZ s nasledujúci zmenami: 
- návrh poslanca Ivana Madolu na preloženie bodov 11 a 12 pôvodného programu za bod 15 
pôvodného programu 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta6 
,/ ./" 

~ /~ ~ 
&v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 685/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 a 
s ch val' uj e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2014 na 
dátumy 20.február, 24. apríl, 19.jÚll, 18. september, 13. november. 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
~ /../' 

&r~-[ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 686/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
pr e rokovalo 

1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

beri e na vedomie 
1. Správu o preverení účtovnej závierky Mestskej nemocmce Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta~ 
"'" ./'" 

~ /A ~ 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 68712013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k Výročnej správe 
Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2012 

2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

beri e na vedomie 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce 

za rok 2012 

2. 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

výročnej správy s účtovnou 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ~ 

,/ /' 

cN~L · · :::: ;L. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 688/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Procedurálny návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24, 2S na 
rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24,25 na rokovanie najbližšieho 
mestského zastupiteľstva 
s ch vaľ uj e 
odloženie bodov programu č. 17,18,19,20,21,23,24,25 na rokovanie najbližšieho mestského 
zastupiteľstva z dôvodu neschválenia predloženého návrhu rozpočtu 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta /./ 
v Ú 

&~~/ ~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 689 /2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 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 
s ch v a l'uj e 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 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 v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta /.,/ 

~ Ú 
~ -

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 690/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 25/2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 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 
uznesemu 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12.2013 

C2iJ~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

~Li 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 691/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2712013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2712013 
s ch vaľ uj e 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 27/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 12. 12.2013 

)~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ~ 

,/ /' 

-/~ /~é , 
~r 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 69212013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh Dodatku Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 51 2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
s ch vaľ uj e 
Dodatok Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 
Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12.2013 

~ Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ~ 

~ ./ MP;;? s:-';L . 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 693/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
poslanecký návrh na vykonanie kontroly v mestskom podniku Technické služby 
ukladá 
hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať finančnú kontrolu v Technických 
službách mesta Zlaté Moravce za obdobie od 01.01.2013 do 30. 11. 2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta L:s 

v ..,./ 

47~ //-6: 
~---=-----;; .. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 694/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2000,
eur 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.l2.2013 
prerokovalo 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur 
a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur 
s ch va ľuj e 
trvalé upustenie od vymáhania nasledovných nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,
eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 11 750,16 eur: 
1. Pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlžníkovi Anna Ňurcíková Salón Anna, 

Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, IČO 33401411, vzniknutá v období rokov 2005-2008 
z titulu nedoplatku na D23 - nájomné z nebytových priestorov (2627,15 eur) 
a neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch vobjekte CENTRUM 
ŽITAVA (438,45 eur). Podnikateľský subjekt ukončil svoju podnikateľskú činnosť dňa 4. 
1.2010. 

2. pohľadávka vo výške 5 346,23 eur vedená voči dlžníkovi Janka Tencerová, 
NÁBYTOK SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, IČO: 37147676 vzniknutá v období 
rokov 2002-2003 z titulu nedoplatku na D23 - nájomné z nebytových priestorov 
(5228,06 eur) a neuhradených faktúr za energie a upratovanie spoločných priestorov 
vobjekte CENTRUM ŽITAVA (118,17 eur), Podnikateľský subjekt ukončil svoju 
podnikateľskú činnosť dňa 30. 9. 2003. 

3. pohľadávka vo výške 3 338,33 eur vedená voči dlžníkovi SMAK SLOVAKIA, s. r. o. , 
Rovňanova 7, Zlaté Moravce, IČO 36564001, vzniknutá v roku 2007 z titulu 
neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CVČ Zlaté Moravce 
(1 444,50 eur) a nedoplatku na D23-nájomné z nebytových priestorov (1 893,83 eur). 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta d../' 

jk(- ~ 
~~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie Č. 695/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1, 
953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1, 
953 01 Zlaté Moravce v celkovej sume do 25000 EUR 
s ch vaľ uj e 
rekonštrukciu vstupnej chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1,953 01 Zlaté 
Moravce v celkovej sume do 25 000 EUR z úverových zdrojov 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta

Ľ v ./ 

~ ~ ~. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 696/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na rekonštrukciu kanalizácie (2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12, 
953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
Návrh na rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č. 12, 
953 01 Zlaté Moravce v 1. pavilóne v celkovej sume 20.000,-€ 
s ch v a ľ uj e 
rekonštrukciu kanalizácie ( 2. etapy) v Materskej škole, Kalinčiakova č . 12, 953 01 Zlaté 
Moravce v 1. pavilóne v celkovej sume 20.000,-€ z úverových zdrojov 

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor m: sta . ./ /' 

~~~ :/2. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 697/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
- z LV č. 7191- pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to 
parcely KN registra "C" čís lo 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 225 m2 

- v spoluvlastníckom podiele '.I..- ina pre Ing. Evu Kalúzovú 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce z LV 
Č. 7191 - pozemku pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to parcely 
KN re~istra "C" číslo 3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
225 m - v spoluvlastníckom podiele '.I..-ina pre Ing. Evu Kalúzovú vlastníčku 

bytu Č. I v tomto bytovom dome, 
za cenu podľa § 18a ods. 1 zákona Č. 18211993 Zb. o vlastnictve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov apodľa § 15 ods. I písm. e) vyhlášky 
465/ 1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva 
osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 
predpisov rovnajúcu sa 3,3 1 Eur/m2 (100,- Sk/m2 pri počte obyvateľov nad 5000) čo pri 
výmere 225 m2 a podiele '.I..-ina predstavuje výmeru 56,25 m2

, t.j. za sumu 186,19 €, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

s ch vaľ uj e 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce z LV Č. 7191 - pozemku 
pod bytovým domom na Tekovskej ulici súpisné číslo 1986 a to parcely KN registra "C" číslo 
3460/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 225 m2 

-

v spoluvlastníckom podiele '.I..-ina pre Ing. Evu Kalúzovú 
v tomto bytovom dome, za 
cenu podľa § 18a ods. I zákona Č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových pnestorov 
v zneni neskorších predpisov apodľa § IS ods. 1 písm. e) vyhlášky 46511991 Zb. o cenách 
stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania 
pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov 
rovnajúcu sa 3,31 Eur/m2 (100,- Sk/m2 pri počte obyvateľov nad 5000) čo pri výmere 225 m2 

a podiele '.I..-ina predstavuje výmeru 56,25 m2
, t.j. za sumu 186,19 €, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov --- prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
pril'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnenim a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 



ukladá 

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

V Zlatých Moravciach dňa 12. 12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta d /" 
~~ ct5lh 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 698/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a.s.(IBV - Mlynský 
potok Zlaté Moravce, I. etapa) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie súhlasu so zriadením vecných bremien bezodplatne a návrh Zmluvy 
o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou 

Západoslovenská energetika, a.s. ako oprávneným, spočívajúcich v povinnosti povinného 
strpieť zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravyelektroenergetickej stavby v súvislosti so 
stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - I. etapa. 
s ch vaľ uj e 

a) návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 
36361518 zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, 
a.s. ako oprávneným uzatváranej za účelom výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení 
v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - I. etapa, predmetom ktorej bude 
vecné bremeno spočívajúce v: 
a, zriadení a uložení elektro energetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

oprávneným a ním poverenými osobami; 
b, užívaní, prevádzkovaní, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektro energetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd 
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za 
tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami, 
a to na nehnuteľnostiach, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce - na 
pozemkoch v katastrálnom území Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, 
podľa Geometrického plánu Č. 394/2013 zo dňa 30.08.2013 (vyhotoviteľ GEA s.r.o., Janka 
Kráľa 33, Nitra) na zameranie vecných bremien, zapísaných v LV Č. 3453 - parcely KN 
registra "C" číslo 4724/48 o výmere 2186 m2 druh pozemku ostatné plochy, parc. Č. 4724/12 
o výmere 32 m2 druh pozemku trvalé trávne porasty, parc.č. 2275/2 o výmere 3374 m2 druh 
pozemku ostatné plochy, parc. Č. 2081 /2 o výmere 918 m2 druh pozemku ostatné plochy 
a parc. Č. 2278/20 o výmere 6453 m2 druh pozemku ostatné plochy; na pozemkoch 
zapísaných v LV Č. 5417 - parcely KN registra "e" číslo 2277/2 o výmere 2876 m2 druh 
pozemku ostatné plochy a parc.č . 2275/3 o výmere 233 m2 druh pozemku ostatné plochy; ako 
aj na pozemku zapísanom v LV Č. 5417 - parcela KN registra "E" číslo 2281/1 o výmere 
22055 m2 druh pozemku orná pôda. 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 

ukl adá 

vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 



splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 12. 12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta #'./ 

ý '/-L---S 
~---

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 699/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
- mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom pre: 
Rudolfa Zaťku pozemok parcelu registra "C" 
číslo 2457/64 o výmere 19 m< druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2779 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7854, v zmysle § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného diía 
12.12.2013 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Nábreží za majerom pre: Rudolfa Zaťku 

do jeho výlučného vlasmlCIVa - a IO pozemOK, zaplsany v ""IUSU ua lVle>lU 

Zlaté Moravce v LV č. 5417, parcelu registra "C" číslo 2457/64 o výmere 19 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má menovaný postaven ú garáž súpisné číslo 
2779 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7854, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, 
ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných 
garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za sumu 157,70 € 
s ch va l'uj e 
prevod nehnuteľnosti zapísanej vk. Ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV 
Č. 5417 - pozemku parcely registra "C" číslo 2457/64 o výmere 19 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v lokalite Nábrežie za Majerom v Zlatých 
Moravciach, na ktorom sa nachádza budova garáže so súpisným číslom 2779 
zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľa Č. 7854 - pre: Rudolfa Zaťku 

a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona Č. 13811991 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 

(pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti), t.j. za 
Slll11U 157,70 € 
ukl adá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach diía 12. 12.2013 

~---::-z; 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
~~/ 

d!/~S-1R. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 700/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby a pozemky) 
do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion z dôvodu hodného 
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
pr e rokovalo 

návrh na schválenie dania majetku Mesta Zlaté Moravce (nebytové priestory, stavby 
a pozemky) do podnájmu pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté 
Moravce, IČO: 34074040 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 
O 1. 01. 2014 do 31. 12. 2018 za nájomné vo výške 1 eur ročne a schválenie Zmluvy 
o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako nájomcom a Požitavskou 
futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom 

s ch v a ľuj e 

3/5 väčšinou všetkých poslancov danie majetku Mesta Zlaté Moravce do podnájmu 
pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC Vion, Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO : 34074040 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 
2018 za nájomné vo výške 1 eur ročne, pričom predmetom podnájmu sú: 

a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28m2 a 4 šatne o celkovej 
rozlohe 66 m2 - situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. Č . 40, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 3407/9 o výmere 738 m2, druh pozemku zast. pI. 
a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce pre kú. Zlaté Moravce na LV Č . 

4261 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej rozlohe 52 m2 - situované v budove pri tzv. 

pomocnom ihrisku súp. Č . 2227, nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 3407/4 o výmere 
376 m2, druh pozemku zast. pI. a nádvoria, vedenom Správou katastra Zlaté Moravce 
pre kú. Zlaté Moravce na LV Č . 4261 

c) pozemky - pozemok parc. Č . 3407/17 o výmere 14.553 m2, druh pozemku ostatné 
plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné), a pozemok parc.č. 3407/16 o výmere 6.598 
m2, druh pozemku ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané 
Správou katastra Zlaté Moravce pre kú. Zlaté Moravce na LV Č . 4261 

d) stavby - Telocvičňa T -18 súp. Č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku parc. Č. 3407/5 
o výmere 1434 m2, druh pozemku zast. pI. a nádvoria a budova Sociálnych priestorov 
súp. Č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku parc. Č. 3407/6 o výmere 272 m2 druh 
pozemku zast. pI. a nádvoria, obe vedené Správou katastra Zlaté Moravce pre k.ú. Zlaté 
Moravce na LV Č. 4261 

a návrh Zmluvy o podnájme medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. ako 
nájomcom a Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion ako podnájomníkom 



Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Požitavská futbalová akadémia FC Vion je subjektom, ktorý zabezpečuje športovú činnosť, 
ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska 
plnenia samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja 
telesnej kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podporovaní 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

C:;;&~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta ~ 
/ /' 

~L-j/--=---
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 701/2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 12.12.2013 

Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.l2.2013 
prerokovalo 
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ ucmnej od 1.12.2013 a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
b e ri e na vedomie 
informáciu o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 1.12.2013 a o vydaní nového 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ~ v ./ 

~ ~ ~. 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 
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