
Uznesenie č. 657/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých-Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p-r e r o k o v a l o · 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 28. zasadnutí MZ konaného 
dňa 07.11.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mestaL:s: 

/"<(/~~ 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 658/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
0'7 .11.2013 
prerokovalo 
určenie overovateľ ov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice; p. poslanca Ľudovíta Chládeka a p. poslanca Vladimíra Klučiara 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primáto~ mesta # / . 

/ ?> ~~~ 
é'5/'Y . 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 659/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07,11 .2013 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dň.a 

07.11.2013 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára 
za členov: p. poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú a p. poslankyňu Eriku Babockú 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mest~a 
v / 

&~~ · .. 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 660/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí ·MZ konaného dňa 
07.11.2013 . 
p r e r ·o k o v a l o 
program zasadnutia 28. MZ 
s ch v a ľ uje 
program zasadnutia 28. MZ s nasledujúci zmenami: 

návrh poslanca Ivana Hritza na zaradenie bodu: Návrh na schválenie Tibora 
Krchňavého, bytom za člena výboru mestskej časti Prílepy za bod 34 
pôvodného programu 
návrh primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc za stiahnutie bodu: Návrh na 
schválenie Dodatku č. l k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

&í/L:; 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 661/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07 .ll. 20 13 

Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Občianska hliadka 
v meste Zlaté Moravce", v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond sociálneho 
rozvoja v Bratislave zaslaná dňa 16.9.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Občianska hliadka · v meste Zlaté 
Moravce", v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 -Podpora sociálnej 
inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľom na MRK 
s ch v a l uje 
v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zaslanej na Fond sociálneho 
rozvoja dňa 16.9.2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI - FSR - 2012/2.1 /02. 
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - .Podpora 
sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľom na MRK: 
a) zabezpečenie realizácie projektu, 
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, vo výške 5%, t.j. 3 455,53 EUR, 
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 69 110,70 EUR. Požadovaná výška 
NFP je 65 655,17 EUR. DÍžka realizácie projektu je 19 mesiacov (03/2014- 09/2015). 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013 

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

~ ~ 

&/~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 662/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Návrh na zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: Komunitná sociálna 
práca v Zlatých Moravciach", v prípade úspešnosti žiadosti, ktorá bola na Fond 
sociálneho rozvoja v Bratislave predložená dňa 14.5.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu: "Komunitná sociálna práca v Zlatých 
Moravciach", v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora sociálnej 
inklúzie, Opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným 
zreteľ om na MRK 
schvaluje 
V prípade úspešnosti · žiadosti o nenávratný finančný príspevok, predloženej na Fond 
sociálneho rozvoja dňa 14.5 .2013, ktorou mesto reagovalo na výzvu: OP ZaSI - FSR -
2013/2.1/01. V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 
- Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti, s osobitným zreteľom na MRK: 
a) zabezpečenie realizácie projektu, 
b) financovanie projektu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5%, t.j. l 954,0 l EUR 
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 39 080,20 EUR. Požadovaná výška 
NFP je 37 126,19 EUR. Tiež financovanie nákladov na stravné lístky pre terénneho 
sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, tiež telefonické výdavky 
a výdavky na internet, ktoré nie sú oprávneným výdavkom, celkovom v objeme cca l 700,00 
EUR. DÍžka realizácie projektu je 21 mesiacov (od 03/2014- 1112015). 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v Jd---
;::? ;/t:-S 
~v 

Mgr. Roman Šíra · 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 663/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11 .2013 

Informácia o l.zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2013 
Me.stské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí · MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
informáciu o 1.zrnene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2013 
berie na vedomie 
1.zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik mi rok 
2013 , ktorá je prílohou k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta~· 

-~~ 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 664/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.20 13 

Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013 
Mestsk~ zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 
v roku 2013 
s ch v aľuj e 

a) zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme na mestskú autobusovú 
dopravu vo výške 40.000 Eur 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne: b) 

PR 7.3 
PR 11.1 
PR 11.1 
PR 11.1 

04.5.1. 644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVANitra) + 26.000 Eur 
01.7.0. 821 Splácanie bankových úverov 
01 .1.1.6. 637 Výdavky obce - súdne rozhodnutia 
O 1.1.1.6. 63 7 Výdavky obce - pokuty a penále 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

- 15.000 Eur 
- 6.000 Eur 
- 5.000 Eur 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mestaL_; 

v 

&~ ·. ~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 665/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11 .2013 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo · 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
s ch v a ťuj e . 
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) 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 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor ~esta / / 

&/-~L:-;> 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 666/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28 . zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 17/2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 17/2013 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 
uzneseruu 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta / / 

(Fe _:S~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 667/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom 
mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č . 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013 

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

p ~ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 668/2013 
z 28 . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2112013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 2112013 
s ch v a ľ uje 
zmenu rozpočtu -Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) ab) 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 07.11.2013 

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

~ ~ ~ j~C-
C5/y . 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 669/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dt'ia 07.11.2013 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dt'ia 
07.11.2013 ' 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta "Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej kanalizácie" do 
správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od l. 12. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce, 
IČO: 37865056, nasledovný majetok mesta: 
Základná škola Mojmírova ul. č. 2, ·Zlaté Moravce - Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej 
kanalizácie, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491112, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté 
Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých 
Moravciach s: 

obstarávacou cenou: 47 340,00 eur 
oprávkami k 30. ll. 2013: 792,00 eur 
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: 46 548,00 eur 

V Zlatých Moravciach, dt'ia 07.11.20 13 

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

~ /~ 

~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 670/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dna 
07.11.2013 
prerokovalo · 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od l. 12. 2013 do správy Základnej školy, Pribinova l, Zlaté Moravce, IČO: 
37865081, nasledovný majetok mesta: 
PredÍženie šikmej schodiskovej plošiny pre bezbariérový prístup v budove ZŠ na Pribinovej 
ul. v Zlatý Moravciach, na pozemku parc. č. 156511, stavba - budova ZŠ súp. č. 1207, v k.ú. 
Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, s: 

obstarávacou cenou: l 0.680,00 eur 
oprávkami k 30. ll. 2013: 225,00 eur 
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: lO 455,00 eur 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primá~m_;~ 

~ · 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 67112013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté 
· Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
návrh na :zVerenie majetku mesta do správy Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od l. 12. 2013 na dobu neurčitú do správy Základnej školy, Robotnícka 25, 
Zlaté Moravce, IČO: 3 7865111, nasledovný majetok mesta: 
"Vyhotovenie, doprava a montáž mantinelov s príslušenstvom na hokejbalové/nohejbalové 
ihrisko", nachádzajúce sa v extemom priestore Základnej školy; Robotnícka 25, Zlaté 
Moravce, na pozemku parc. č. 718, o výmere 4612 m2, druh pozemku zast. plochy 
a nádvoria, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, evidovaný na 
LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých Moravciach s: 

obstarávacou cenou: 5 186,62 eur 
oprávkami k 30. ll. 2013: 88,00 eur 
zostatkovou cenou k 30. ll. 2013: 5 098,62 eur 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11 .2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

p /L_S 
/ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 672/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach . 

konaného dňa 07.11 .2013 

Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
L návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 

vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení na refundáciu výdavkov 
na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na Robotníckej ul. 

2. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. l o doplatku kompenzácie k Zmluve ó poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608 

s ch v a ľ uje 
l. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na vybudované 

energetické zariadenie nasledovne: 
a) rekonštrukciu zemného rigolu na Ul. Nová v m. č . Prílepy vo výške 15 564,54 EUR 
b) na refundáciu výdavkov na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na 

Robotníckej ul. vo výške l 456,34 EUR 
2. prílohu č. D2 k dodatku č . l o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov č. 07 /20'04/608 
3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 nasledovne: 

Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0 713004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 
06.2.0 717003- Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.20 13 

- 1.456,34 € 
+ 1.456,34 € 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

v~ &1 : 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 673/2013 
z 28. zasadnutia mestskéhO zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) - ·. časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m2

, podľa 

geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor 
Drienovský dňa 09. ·· 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce 
katastrálnym odborom dňa ll. 10. 2013 parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83 
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach, 
~ pre obchodnú spoločnost' PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom 
s~oločnosti Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce, 
ICO: 44 232 250, 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 na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453) - časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m2

, podľa geometrického plánu 
č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 09. 10. 
2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa ll. 10. 2013 
parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí Hrdinov v Zlatých 
Moravciach, 
pre obchodnú spoločnost' PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konatel'om spoločn_?sti 
Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce, ICO: 
44 232 250, 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 50,- €/m2

• 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
~ uvedená čast' pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", č. parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 519 m2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 293, druh stavby: dom 
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAČ ŽITAVA, s.r.o. 
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590) 

s ch v a ľuj e 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453) -časti pozemku parcely KN registra "C" číslo parcely 1916/8 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m2

, podľa 

geometrického plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor 
Drienovský dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym 



odborom dňa ll. 10. 2013 parcely registra "C" číslo 1916/12 o výmere 83 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Námestí 
Hrdinov v Zlatých Moravciach, za cenu 50,- €/m2

, 

>- pre obchodnú spoločnost' PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konatel'om 
s~oločnosti Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 Ol Zlaté Moravce, 
ICO: 44 232 250, 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: 
>- uvedená čast' pozemku je . susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku /pozemok 

parcely KN registra "C", č. parcely 148511 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 519 m2

/ a stavbe /stavba so súpisným číslom 293, druh stavby: dom 
postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti PAČ ŽITAVA, s.r.o. 
zastúpenej konateľom spoločnosti Emilom Rajtarom (LV č. 7590) 

ukladá 

vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mestaL · 

(./ / 

~-~ ;/c s 
~? 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 674/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
- čast' pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1277 mZ, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria - podl'a Geometrického plánu č. 54/2013 

_vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom dňa 04. 1ľ. 2013- pozemku no\'ovytvorenej 
parcely registra "C" číslo 136417 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach vedľa "Výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvírecího v %-ine 
a jeho matku Máriu Bučkovú v Vz-ine 
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 na svojom 28. zasadnutí konanom dňa 07. ll . 
2013 
prerokovalo 

návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
časť pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1277 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria - podl'a Geometrického plánu č. 54/2013 
vyhotoveného geodetom Ing. M Klimentom dňa 04. ll. 2013 - pozemku novovytvorenej 
parcely registra "C" číslo 136417 o ''ýmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravec na Duklianskej ulici vZlatých 
Moravciach vedľa "výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvírecího v Vz-ine ajeho 
matku Máriu Bučkovú v Vz-ine z dôvodu hodného osobitného zretel'a 
podľa § 9a ods; 8 písm, e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku podľa Geometrického plánu č. 54/2013 
vyhotoveného geodetom Ing. M. Klimentom dňa 04. ll. 2013 - novovytvorenej parcely 
registra "C" číslo 136417 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria, ktorý 
sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedľa 

"výmenníkovej stanice VS3" pre Miroslava Zvífecího bytom 
v oodiele Y2-ina a ieho matku Máriu Bučkovú bytom 

v podiele %-ina za cenu vo výške 35,- € za m2
, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia spôsobu odpredaja podľa § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne1ú neskorších predpisov je: 

Miroslav Zvírecí a Mária Bučková sú podieloví spoluvlastníci každý 
v podiele Y2-ina susedných priľahlých pozemkov parciel registra "C' číslo 1388/2, 
1389 a- 1391 zapísaných v LV č. 82 a parcely registra "C" číslo 1388/5 zapísanej v LV 
číslo 7349 v k. ú. Zlaté Moravce, 
pozemok p. Miroslav Zvífecí už 27 rokov užíva a udr/.uje ho v čistote. 

ukladá 

vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~ L / 
. ;<{~S" 
~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 675/2013 
z 28 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté 
Moravce - stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisíacich 
pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej sút'aže 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na SVOJOm 28. zasadnutí konanom dňa 
07.11.2013 

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 
Duklianskej ul. v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo liA) 
postavenú na pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková 
stanica VS3" a pozemky parcelu KN registra "C" číslo 136411 o výmere 1143 m2 (drUh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú . elektrické prípojky 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM - drogérie, nefunkčná prípojka 
teplovodu a kanalizačný zberač/, parcelu KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka 
k prevádzke pani Zachariašovej a parcelu KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté 
Moravce na LV č . 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. l 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 3537 postavenej na parcele registra 
"C" číslo 1364/6 - nefunkčnej ,;Výmenníkovej stanice VS3" a ~ozemkov parciel KN 
registra "C" číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 m nachádzajúcich sa pri 
nefunkčnej výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV 
č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

schvaľuje 

a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - zámer previesť nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Duklianskej ul. 
v Zlatých Moravciach - stavbu súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavenú na 
pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" a 
pozemky parcelu KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky k prevádzke pani 
Zachariašovej, OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka teplovodu a kanalizačný 



zberač/, parcelu KN registra ,;C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka k prevádzke pani Zachariašovej 
a parcelu KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria), všetky nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
spôsobom podľa § 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obd v znení 
neskorších predpisov - na základe obchodnej verejnej súťaže 

b) nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce - stavby súpisné číslo 3537 postavenej na parcele registra "C" číslo 
1364/6 - nefunkčnej "Výmenníkovej stanice VS3" a pozemkov parciel KN registra "C" 
číslo 1364/1, 1364/2 a 1364/6 o spoločnej výmere 1540 m2 nachádzajúcich sa pri nefunkčnej 
výmenníkovej stanici VS3 všetok majetok zapísaný v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: 

PODMIENKY .OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS) 
- na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce v k. ú. Zlaté Moravce (LV č. 3453) · - stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 
1/A) postavenej na pozemku parcele KN registra "C" číslo 1364/6 nefunkčná 

"Výmenníková stanica VS3" a pozemkov parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 
1143 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické 
prípojky k prevádzke pani Zachariašovej , OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka 
teplovodu a kanalizačný zberač/, parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípoj ka 
k prevádzke pani Zachariašovej a parcely KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2 

(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3'\ 
formou Obchodnou verejnou súťažou. 

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č . 675/2013 zo dňa 07.11.2013. 

l. Identifikácia vvhlasovateľa 
Názov organizácie: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad 
Adresa organizácie: Ul. L mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Internetová adresa: www.zlatemoravce.eu 
IČO : 00308676 
Zastúpené: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
Fax: 
E-mail: 

Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 
JUDr. Vozárová, Ing. Peter Kmeť 

037 l 69 239 30, 037 l 69 239 28 
037 l 69 239 45 
pravnik@zlatemoravce.eu, kmet@zlatemoravce.eu, 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľný majetok mesta Zlaté Moravce a to: 

a) Stavby súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN 
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" l technologické 
rozvody vo vnútri budovy boli demontované/. Na vonkajšej stene budovy sa nachádza 
elektrická rozvodná skriňa v majetku ZSE. Stavba je pre mesto neupotrebiteľná. 



b) Pozemku parcely KN registra ,;C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy ä nádvoria) na ktorom sa nachádzajú elektrické prípojky k prevádzke 
pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM- drogérie, nefunkčná prípojka teplovodu, 

· funkčný kanalizačný zberač a v severnom rohu vybudované parkovisko IMA INVEST 
s.r.o. asi o výmere 38m2

./. Pozemok je pre mesto prebytočný. . 
c) Pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) na ktorom sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke 
pani Zachariašovej . Pozemok je pre mesto prebytočný. 

d) Pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy á nádvoria) pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3". Pozemok 
je pre mestoprebytočný. 

3. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu 
Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu presné označenie navrhovateľa: 
Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, 

rodné číslo , telefónny kontakt, 
Právnická osoba a fyzická osoba :._ podnikateľ uvedie: obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej 
(oprávnených) konať jej menom, telefónny kontakt. 
Pri riešení návrhu využitia pozemkov: 

rešpektovať umiestnenie nehnuteľností - stavby a pozemkov v zmysle platného ÚPN 
mesta Zlaté Moravce a okolité využitie nehnuteľností 
V textovej časti uviesť: 
- predmet kúpy 
- účel kúpy (rešpektovat' ÚPN mesta Zlaté Moravce a okolité využitie nehnuteľností) 
- stručný popis koncepcie riešenia využitia nehnuteľností - stavby a pozemkov 
- cenová ponuka vyjadrená v konečnej sume v eurách za stavbu a pozemky spolu (nebudú 
akceptované tzv. porovnávacie ponuky) 
- návrh kúpnej zmluvy ·podpísaný navrhovateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom 

v šiestich vyhotoveniach (KZ bude predložená vyhlasovateľom v súťažných podmienkach) 
Prílohy návrhu: 

čestné vyhlásenie navrhovateľa - súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia 
kúpnej zmluvy 
ponuka - návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby 
aj pečiatka a podpis konajúcej osoby) · · 

V prípade, že návrh nebude spÍňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk 
zo súťaže vylúčený . 

4. Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov 
Navrhovatelia podávajú tiž podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené 
požiadavky v šiestich vyhotoveniach · písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 
s označením - Obchodná verejná sút'až - predaj stavby Výmenníkovej stanice VS3 a 
pozemkov "NEOTVÁRAŤ". 
Navrhovateľ predloží návrh .osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou poštovou 
zásielkou na adresu: Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. l. mája 2, 953 
O l Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom 
riadne zaevidovaný najneskôr do 13.12.2013 do 13.00 hod .. Do obchodnej verejnej súťaže 
nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu 
vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený 
návrh zmeniť a ani odvolať. 



5. Časový plán sút'aže 
l. Vyhlásenie súťaže dňom: 08.11.2013. 
2. Obhliadku nehnuteľností môžete vykonať v dňoch od 08.11.2013 do ukončenia 

predkladania návrhov súťaže na základe telefonického dohovoru s kontaktnou osobou 
v pracovných dňoch. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 13.12.2013 o 13.00 hod .. 
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže uskutoční komisia ustanovená primátorom mesta Zlaté 

Moravce Ing. PetromLednárom, CSc .. 
5. Vybraný návrh bude predložený do najbližšieho Mestského zastupiteľstva, zásadne 

najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže (na schválenie uznesenia kvôli návrhu na 
vklad do KN). _ 

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľnosti Mestským 
zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 

6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk 
Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie ponúk sa začne dňa 16.12.2013 o 14.00 hod.; 
miesto otvárania obálok s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté 
Moravce, l. poschodie /malá zasadačka/ . 

7. Záväzok na úhradu nákladov 
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 
verejnej súťaži . 

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu 
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho 
obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam. 
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE. 
Kritériom pre určenie vít'aza sút'aže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA (50%) A ÚČEL 
VYUŽITIA NEHNUTEĽNOSTÍ (50%)~ stavby a pozemkov. 
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté 
Moravce a nesmie byť zmenený po dobu najmenej l O rokov od prevodu vlastníctva pod 
zmluvnou pokutou vo výške 30% z minimálnej ceny nehnuteľností uvedenej v podmienkach 
OVS.V prípade následného prevodu nehnuteľností víťazom OVS na tretí subjekt patrí Mestu 
Zlaté Moravce predkupné právo za kúpnu cenu vo výške ceny, za ktorú mesto nehnuteľnosť 
odpredalo. 

9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 
Vyhlasovateľ si vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje a oznámi navrhovateľovi 

s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh písomne na adresu navrhovateľa v lehote do 
l O kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne 
oznámi do 15 dní, že neuspeli a že ich návrh odmietol. 

10. Podmienky súťaže 
- OVS sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli. 

Mesta Zlaté Moravce, na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce- www.zlatemoravce.eu 
(MESTO, ÚRADNÁ TABUĽA, ROK 2013 , Iné informácie) dňa 08.11.2013 . 

- Požadovaná celková cena je cena minimálne 75.000,- € (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur). 
•!• Vyhlasovateľ podmieňuje predaj uvedených nehnuteľností jeho schválením Mestským 

zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 



•!• Cena za nehnuteľnosti bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy. 
•!• Návrh na. vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Zlaté Moravce po uhradení 

celej kúpnej ceny. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradí navrhovateľ - kupujúci. 

•:· v prípade nedodržanía stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť 
ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý splnil podmienky OVS a je nasledujúci po 
víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov, 

•!• Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladnici mestského 
úradu finančnú zábezpeku vo výške 900,- €. 

•!• Finančná zábezpeka sa pri realizácii kúpnej zmluvy započítava do schválenej kúpnej 
ceny. 

•!• Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 3 pracovných dní po 
predložení oznámenia a dokladu o jej úhrade. 

•!• Súťažiaci navrhovatelia pri podaní ponúk zaplatia manipulačný poplatok v pokladni 
mestského úradu- prízemie v sume 33,00 €. Fotokópiu dokladu súťažiaci nalepí na 
obálku predkladaného súťažného návrhu. 

•!• Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo 
• odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

neúspešnú 
uzavrieť zmluvu s riadne vybratým navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu; 
/v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená kúpna 
zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, moze vyhlasovateľ 

uzavrieť kúpnu zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení 
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako druhý v poradí/ 
uznať súťaž za platnú, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý 
splnil podmienky súťaže 
v prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý 
navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený 
navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou 
v súťaži 
nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani 
účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 
vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom 
verejnej obchodnej súťaže do 15 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej 
súťaže 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

pnm~m;6 
~v._L------

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 676/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.1 1.2013 

Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 

mestských pozemkov v· k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre 
žiadatel'ov: 
- Matúš Holý pozemok parcelu registra 
"C" číslo 2457/55 o výmere 20 m" druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník a Božena Páleníková 

pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55 o výmere 20 m2 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné 
číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a pre 
- manželov Lukáš Antal a Mgr. Martina Antalová 

pozemky parcelu registra "C" číslo 2457/54 
o výmere 20 m1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú 
garáž súpisné číslo 2711 a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 
2824 obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299, 
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 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 

schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za 
majerom pre: 
- Matuš Holý . . 
Moravce do vlastníctva pozemok parcelu registra "C" číslo 2457/55 o výmere 20 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 
zapísanú v jeho liste vlastníctva č. 7843, 
- manželov Urban Páleník a Božena Páleníková rod. 

do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55 
o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž 
súpisné číslo 2753 zapísanú v ich liste vlastníctva č. 7844 a 
- manželov Lukáš Antal a Mer. Martina Antalová 

Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky parcelu registra "C" 
číslo 2457/54 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2711 a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m2 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postaven ú garáž . súpisné číslo 
2824, obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obCí v zneni 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). · 
s ch v a ľuj e 
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za maierom ore: 
-Matúš Holý 
do vlas~íctva pozemok parcelu registra "C" číslo 2457/55 o výmere 20m~ druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2745 zapísanú v jeho liste vlastníctva 
č. 7843, 
- manželov Urban Páleník a Božena Páleníková rod. 

do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pozemok parcelu registra "C" číslo 1960/55 o výmere 20 m2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2753 zapísanú 
v ich liste vlastníctva č. 7844 a 
- manželov Lukáš Antal a Mgr. Martina Antalová 

do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky parcelu registra "C" číslo 2457/54 o výmere 
20m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2711 
a parcelu registra "C" číslo 1960/65 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom majú postavenú garáž súpisné číslo 2824, obe zapísané v ich liste vlastníctva č. 5299, 
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). 
ukladá 
vedúcemu oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 677/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Začatie obstarávan-Ia Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo . 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce a 
s ch v a ľuj e 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

~-
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor _mesta~ 

~~Í/~ 
~-

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 678/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Informácie o možnostiacbrozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
b e r i e n a v e d o m ie 
Informácie o možnostiach rozvoja odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce 
ukladá 
Riaditeľovi Technických služieb doplniť nákladové položky jednotlivých alternatív riešenia 
odpadového hospodárstva v meste Zlaté Moravce do mestského zastupiteľstva plánovaného 
na 12.12.2013 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

, o«. v/ /tť' .,-
{5/)1 . 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 679/2013 
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 

Návrh na schválenie Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej .časti 

Prilepy 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach· na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013. . 
prerokovalo 
návrh na schválenie 
Prílepy 

Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej časti 

s ch v a ľuj e 
Tibora Krchňavého, za člena výboru mestskej časti Prílepy 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta ~ 

v / 

"'~ ; /r 
&~ 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 680/2013 
z 28. :Zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11 .2013 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta . Zlaté Moravce Dr. Imrichovi 
-Chlamtacovi 
Mestské zastupiterstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
prerokovalo 
návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi 
schvatuje 
udeliť Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce Dr. Imrichovi Chlamtacovi, ktorý dosiahol 
vynikajúce akademické, vedecké, obchodné a podnikateľské úspechy európskeho a svetového 
významu 

V Zlatých Moravciach, dňa 07.11.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

if;~~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 
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